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ELŐSZÓ 
 
Kedves Kolleganők és Kollegák!     Budapest, 2014. január 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2014. 
január 27-30. között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló, immár 40. 
„akadémiai beszámoló” üléssorozatot. E jubileumról 27-n a két testület közös nyilvános ülése 
keretében (Élettan szekció előtt) megemlékezünk, s erre valamennyiüket ez úton is tisztelettel hívjuk. 
 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolókon PhD hallgatók szereplését külön is 
elvárjuk, s reméljük, hogy ez is egy jó alkalma lesz a különböző tudományos-szakmai műhelyeket és 
korosztályokat képviselő, egymás munkája iránt érdeklődő kolleganők/kollegák találkozásának. 
  
Az egyes szekciók üléseinek helyét és idejét a mellékelt beosztásban tüntettük fel. 
Az előadások és azt követő megvitatás időtartama legfeljebb: 10 + 5 perc. 
Kérjük, hogy a megadott maximális időtartamot senki ne lépje túl! Az előző évek gyakorlatának 
megfelelően, nem az előadások számára, hanem azok szakmai-tudományos értékére helyezzük a súlyt.    
Aki azonos témán belül jelentett be 2 vagy több előadást, kérjük, próbálja meg ezeket összevonni!  
 
Az előadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre.  
A beszámoló füzetek anyaga az MTA ATK ÁOTI honlapján (www.vmri.hu/ MTA – Állatorvos-
tudományi Bizottság) megtalálható. Kérjük, hogy az összefoglalók anyagát minden esetben – 
megvitatásra alkalmas formában – előadni szíveskedjenek. 
 
Ami a vitát illeti, a résztvevőket, különösen pedig a bizottsági tagokat és az üléselnököket kérjük arra, 
hogy kérdéseikkel, hozzáfűzött megjegyzéseikkel, javaslataikkal, szíveskedjenek az előadottak 
részletesebb megismerését, értékelését és a beszámoló csoportok további munkáját segíteni. Sokan 
úgy véljük, hogy a tudományos előrehaladás és a fiatalok tudományos fórumokhoz való szoktatása 
szempontjából a vita (mégpedig a megfelelő kritikai elemeket sem nélkülöző vita) épp olyan fontos, 
mint maga az előadás. Ezért a hasznos és előrevivő vitához szükséges „műhely légkör” kialakítását és 
fenntartását valamennyi résztvevőtől, de különösen a bizottsági tagoktól és az elnököktől ez úton is 
tisztelettel és nyomatékosan kérjük. 
 
Az egyes szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésről február végéig készítsenek és 
juttassanak el az Állatorvos-tudományi Bizottság elnökéhez (bnagy@vmri.hu) egy-egy rövid, 
közérthető formában megírt, a szekció elnökkel (elnökökkel) egyeztetett tájékoztatót (Magyar 
Állatorvosok Lapja-ban való közlés céljából), mely szükség esetén tartalmazza nem csak az előadások, 
hanem a vita legfontosabb megállapításait is.  
 
Kérjük az intézetek vezetőit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagból továbbítsanak, ill. kellő 
példányszámban másoltassanak munkatársaik és érdeklődő nyugdíjasaik számára is. Kérjük, továbbá, 
hogy munkatársaikat segítsék és hívják az üléseken való aktív és sikeres részvételre.  
 
Előre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi előadó munkáját, s 
külön is köszönjük Dr. Tuboly Tamásnak az állatorvos-tudományi bizottság titkárának az összefoglaló 
füzetek előállításában, s szekció ülések szervezésében nyújtott nélkülözhetetlen munkáját.. 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája nevében, 
Sikeres, Boldog Új esztendőt kívánva, 
 
 
 
Dr. Nagy Béla,      Dr. Rusvai Miklós, egyetemi tanár  
elnök       elnök  
MTA Áo-tud. Bizottsága    SzIE ÁoTK Doktori Iskola
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MTA-SZIE Nagyállatklinikai Kutatócsoport1,      Klinikumok 
SZIE Állatorvos-tudományi Kar,  
Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika2 
 
AZ ELLÉS LEFOLYÁSÁNAK HATÁSA AZ ÚJSZÜLÖTT BORJAK VÉR pH ÉRTÉKÉRE 
 
Albert Ervin1, Aubin-Wodala Mária1, Kovács Levente1, Ali Choukeir1, Biksi Imre2 és Szenci 
Ottó1,2 
 
A nagyüzemi tejelő tehenészetek gazdaságos termelésének egyik legfontosabb feladata a 
tenyészállat-utánpótlás nevelés veszteségeinek minimálisra csökkentése. A magzati asphyxia 
és következményesen kialakuló sav-bázis egyensúlyzavar az ellés körüli időszakban 
különböző súlyosságú problémák formájában nyilvánulhat meg, a borjak csökkent 
vitalitásától egészen azok elhullásáig (halvaszületés). Jelen vizsgálatunk során arra kerestük a 
választ, hogy az ellési segítségnyújtás milyen hatással van a magzati asphyxia, és a 
következményesen fellépő kevert (respiratorikus-metabolikus) acidosis kialakulására? 
Vizsgálatunkat egy nagy létszámú, holstein-fríz tejelő tehenészetben végeztük. Az ellések 
során feljegyeztük az ellés körülményeit: a magzatok születéskori prezentációját, s ha 
szükséges volt, akkor a segítségnyújtás módját, illetve annak formáját (húzatás, 
helyreigazítás). Halva született borjúnak tekintettük az ellés időpontjában már nem élő, ill. az 
ellést követő 48 órán belül elhullott egyedeket. A vérmintákat az ellést túlélő borjak (n=109) 
v. jugularisából közvetlenül a megszületés után, heparinos vérvételi csövekbe vettük. A 
mintákat a vérgáz-analízisig hűtve tároltuk és legkésőbb 2 órán belül feldolgoztuk. Az 
újszülött borjakat a vér pH-értéke alapján 3 csoportba soroltuk: 1) pH(vér) >7,2: élettani 
acidosis, 2) pH(vér) 7,0-7,2: kifejezett acidosis, 3) pH(vér)  <7,0: súlyos fokú acidosis. Az egyes 
csoportokon belül vizsgáltuk az ellés során feljegyzett szempontok megoszlását. Majd a 
borjakat a segítségnyújtás megtörténte szerint is csoportosítottuk. Az így létrejött csoportok 
vér pH értékeit is összevetettük egymással. 
A 119 kísérletbe vont magzatból 10 (ebből 3 ikerpár) már nem élt az ellés befejezésekor, így 
ezektől vérmintát sem tudtunk venni. Két borjú az ellést követő 48 órán belül pusztult el. Az 
ellést túlélő borjak (n=109) közül az 1. csoportba 61 állat került, ez az összes borjak 56%-a 
volt. Ebből 29 segélynyújtás nélkül (47,5%), 30 (49,2%) hosszanti fejfekvésben megengedett 
erejű húzatással, 2 (1,6%) hosszanti farfekvésben megengedett erejű húzatással, 2 (1,6%) 
hosszanti fejfekvésben helyreigazítást követően született meg. A 2. csoportba 42 borjú került; 
ez az összes borjak 38,5%-a. Ebből 15 (25,7%) segélynyújtás nélkül, 21 (50%) hosszanti 
fejfekvésben segélynyújtással, 4 (9,5%) hosszanti farfekvésben segélynyújtással, 2 (4,8%) 
hosszanti fejfekvésben helyreigazítást követően jött a külvilágra. A 3. súlyos fokú acidosist 
mutató csoportba 7 állat került, ez az összes borjak 6,4%-a. Segítségnyújtás nélkül 2, 
hosszanti fejfekvésben megengedett erejű húzatással 3, hosszanti farfekvésben megengedett 
erejű húzatással, illetve hosszanti fejfekvésben helyreigazítással 1-1 borjú született. A 
segélynyújtás megléte vagy elmaradása alapján létrehozott két csoport vér pH értékeinek 
varianciája között nem volt kimutatható szignifikáns különbség. Ezek alapján elmondható, 
hogy az ellés során alkalmazott segélynyújtás önmagában nem előfeltétele a magzati asphyxia 
és a sav-bázis egyensúlyzavar kialakulásának. A magzati asphyxia kockázati tényezőinek 
feltárásához további vizsgálatok szükségesek.  
Köszönetnyilvánítás: 
Köszönetünket fejezzük ki Bodó Ferenc tulajdonosnak és munkatársainak, hogy támogatták 
vizsgálatainkat a Prograg Agrárcentrum Kft. tehenészeti telepén (Ráckeresztúr-Lászlópuszta). 
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AZ ELLÉS NEHÉZSÉGÉNEK, KOMPLIKÁCIÓINAK ÉS AZ ELLETŐBEN TÖLTÖTT 
IDŐ HOSSZÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA EGY NAGYÜZEMI 
TEHENÉSZETBEN 
 
Aubin-Wodala Mária1, Albert Ervin1, Bajcsy Árpád Csaba1,2, Ali Choukeir3, Kovács Levente1 
és Szenci Ottó1,2 
 
A nagyüzemi tejelő tehenészetek térhódításával párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerül a 
termelés-csökkentő tényezők vizsgálata. Az elletőben töltött idő hossza hatással van az árutej-
termelés gazdaságosságára, így az ezt megnyújtó tényezők ismerete igen fontos. 
Vizsgálatainkban arra kerestük a választ, hogy az ellés nehézsége, illetve szövődményei 
mennyire vannak hatással az elletőben eltöltött idő hosszára.  
Kéthónapos vizsgálatunkat egy nagyüzemi tejelő tehenészeti telepen végeztük (n=112). 
Megfigyeltük az állatok ellését, feljegyeztük az esetleges segítségnyújtást, majd nyomon 
követtük az elletőben töltött idő alatt jelentkező szövődmények (szülőút sérülése, 
magzatburok-visszatartás, méhgyulladás) jelentkezését, végül rögzítettük az elletőben töltött 
napok számát. Az elemzés során ezekből a következő paramétereket képeztük: 1. ellés 
lefolyása, ezen belül a) nehézellés, b) segélynyújtás nélküli ellés, illetve 1-2 fővel végzett 
megengedett erejű húzatás; 2. szövődmények, ezen belül a) szülőút sérülése, b) magzatburok-
visszatartás és c) méhgyulladás; 3. sok idő az elletőben (ez utóbbit 5 vagy annál több napban 
állapítottuk meg). A paramétereket feltételes valószínűség és korreláció segítségével vetettük 
össze őket egymással. 
 
Eredményeink szerint az elletőben töltött hosszú idő nem mutat különösebb összefüggést az 
ellés nehézségével. Nehézellés (n = 14) esetén az állatok 50, míg könnyű ellésnél (n = 98) 
30,61%-a töltött sok időt az elletőben, illetve a nehézellés és az elletőben töltött idő 
korrelációja csupán 14,21% volt. Nagyobb összefüggés mutatkozott az ellés nehézsége és 
szövődményei között, hiszen a szövődmények valószínűsége nehézellést feltételezve 78,57%, 
egyébként 36,73% volt. Az ellés nehézsége és szövődményei közötti korreláció 28,56%. A 
komplikációk közül a könnyen ellő tehenekben a magzatburok-visszatartás volt a 
leggyakoribb (24,49%), ezt követte a méhgyulladás (18,36%) és a szülőút-sérülés (11,22%). 
A nehezen ellő csoportban azonban, nem meglepő módon, a szülőutak sérülése volt a 
leggyakoribb szövődmény ( P(sérülés|nehézellés) = 64,29%, korreláció = 46,06%). Szoros 
összefüggés tapasztalható a szövődményes ellés és az elletőben eltöltött hosszabb idő között: 
szövődményes esetben (n = 47) ennek feltételes valószínűsége 68,08%, szövődménymentes 
esetben (n = 65) viszont csak 7,69%, és az előbbi paraméterek közti lineáris összefüggés 
63,91%. A fenti eredményekből az a következtetés vonható le, hogy az elletőben eltöltött idő 
hosszára nincs különösebb hatással az ellés nehézsége, hiszen mindkét csoportban voltak 
olyan állatok, amelyek hosszú ideig nem kerültek ki az elletőből. A nehézellés azonban 
nagyobb valószínűséggel eredményez komplikációkat, mint a könnyű ellés, és a 
szövődmények kialakulása szignifikánsan megnöveli az elletőben töltött idő hosszát. 
 
Köszönjük Bodó Ferenc tulajdonosnak, hogy támogatta kísérletünket a martonvásári 
tehenészeti telepen. 
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A PUERPERÁLIS MÉHKONTRAKTILITÁS, A METABOLIKUS ÉS HORMONÁLIS 
STÁTUSZ ÖSSZEFÜGGÉSEI SZUBKLINIKAI HIPOKALCÉMIÁS TEJHASZNÚ 
TEHENEKBEN 
 
Bajcsy Árpád Csaba1,2, Choukeir Aly1, Aubin-Wodala Mária2, Huszeniczáné Kulcsár Margit3, Mádl, 
István4, Tibold János4, Szenci Ottó1,2  
 

Célunk volt néhány jellemző paraméter mérése alapján annak vizsgálata, hogy milyen 
mértékben befolyásolja az aktutális metabolikus és hormonállapot szubklinikai hipokalcémiás tehenek 
méhkontraktilitását a puerpérium időszakában. Emellett a jelenlegi, belső méhnyomást (intrauterine 
pressure, IUP) mérő és elemző rendszer technikai fejlesztésében is előrelépést terveztünk. 

A belső méhnyomást összesen 21 Holstein-fríz tehénen mértük egy hazai nagyüzemi tejtermelő 
tehenészetben. Közülük 17 olyan szubklinikai hipokalcémiás (HC), frissen ellett tehén volt, melynek 
az első IUP mérés előtti, ellést követő 14-17. óra között levett vénás vérében a Ca2+-koncentráció 1,06 
mmol/l alatt maradt. Ezekből azonban csak 9 egyed vetette el a magzatburkait ellést követően 12 órán 
belül (HCNRFM), 8 egyed nem (HCRFM). A 4 kontroll tehénnél a kezdeti Ca2+-koncentráció 1,06 mmol/l 
fölötti volt, és csak 1 volt magzatburkos (CONRFM), a többi 3 nem (CONNRFM). 
Az IUP-t egy digitális rendszer segítségével mértük 4 Hz-es mintavételi frekvencia alkalmazásával 
úgy, hogy az első méréseket 14-17 órával az ellést követően kezdtük. A kezdeti 4 órás folyamatos 
felvételt (12-16 órai) 12 óra elteltével 1 órás mérés követte (24 órai), és ezt újabb 12 óra múlva egy 
hasonló mérés (36 órai) zárta. A nem invazív eljárás során nyitott végű műanyag katétert vezettünk a 
nyakcsatornán át a korábban vemhes méhszarv üregébe, azt ott egy karunkulához rögzítettük, majd a 
katétert a fartájékra ragasztott nyomásátalakító transzducerhez csatlakoztattuk. Minden IUP mérés 
után, és az első mérést megelőzően is vért vettünk a tőgyvénából. 
A vér Ca2+-koncentrációját, sav-bázis és vérgáz-értékeit hordozható vérgáz-analizátorral mértük (ABL 
77, Radiometer). Az egyidejűleg gyűjtött szérummintákból az inzulin és a kortizol meghatározása 
RIA-módszerrel, a metabolikus paramétereké Olympus gyártmányú laboratóriumi automata 
készülékkel történt (NEFA és β-OH-vajsav: fotometria). A statisztikai különbségek vizsgálatára t-
próbát használtunk (Statistica 6.1). 

A HC és a CON csoportok között a vér Ca2+-koncentrációja mindvégig szignifikánsan eltért (P< 0,001, 
kivétel a 36 órai mintavétel, ahol P< 0,05). Az inzulin esetében csak a 12 órai méréskor volt a HC 
csoportnak a kontrollokénál alacsonyabb átlaga, később ez megfordult, de szignifikáns különbség nem 
adódott, miként a kortizol esetében sem, ahol még jellemző tendenciát sem találtunk. Ugyancsak nem 
volt szignifikáns különbség a NEFA esetében sem, annak ellenére, hogy a kontroll tehenek értékei 
jelentősen alacsonyabbak voltak. A β-OH-vajsav csak 4 állatnál került meghatározásra, de ketózisos 
szintet ezek a paraméterek nem értek el. A kis létszámú kontroll csoport jelentős hatással volt a 
szignifikanciák mértékére, de ez egyben az állományt is jól jellemezte, mutatva, hogy ellést követően 
különböző mértékű hipokalcémia gyakran kialakul, és szinte alig volt normokalcémiás egyed. 
Az IUP jellemzők tekintetében az eredmények kiértékelésének automatizálása adta a legjelentősebb 
eredményt. Ez a folyamat (kiértékelő szoftver fejlesztése) jelenleg is tart, ezért a csoportokból az 
előadás során 1-1 mintaként kiválasztott egyed előzetes eredményeit mutatjuk be mind a HC, mind a 
CON csoportból, a vér különféle paramétereivel való IUP kapcsolatot további elemzések után tudjuk 
tisztázni. 

Hosszú távon a hormonális háttér ismeretében standard kezelési protokollok (SOP) létrehozásához is 
szeretnénk az adatokat felhasználni, melyeket a korai postpartum órák hipokalcémiás és negatív 
energiaállapottal jellemzett veszélyeztetettsége idején lehetne alkalmazni.  
 
(Az NKB 15904/2013 sz. kutatási téma részbeni támogatásával készült munka zárójelentése) 
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A BORJÚMAGZAT MELLKASI AORTAÁTMÉRŐJÉNEK ÉS PERCENKÉNTI 
SZÍVVERÉSSZÁMÁNAK VIZSGÁLATA ULTRAHANGKÉSZÜLÉK SEGÍTSÉGÉVEL A 
VEMHESSÉG UTOLSÓ HÓNAPJÁBAN 
 
Baska-Vincze Boglárka1, Wodala Mária2, Kovács Levente2, Albert Ervin2, Kézér Fruzsina 
Luca3 és Szenci Ottó2 
 
A borjúmagzat ultrahangvizsgálata a vemhesség utolsó szakaszában hasznos módszer lehet 
arra, hogy detektáljuk pl. a fejlődésben visszamaradt, a relatív vagy abszolút nagy magzatot, 
az anyai vagy magzati szervek rendellenességeit, és az ellés előtti néhány napban az esetleges 
nehézellésre hajlamosító szabálytalan helyeződést, fekvést, vagy tartást. A szakirodalom 
szerint az ellés előtti utolsó hónapban mért magzati aortaátmérő összefüggést mutat a borjú 
születéskori testtömegével. 
 
Vizsgálatunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, a hasi ultrahangvizsgálat elvégezhető-e telepi 
körülmények között, és, hogy a magzati aortaátmérő használható-e a születési testtömeg előre 
becslésére még az ellés előtt? 
 
Vizsgálatainkat egy hagyományos, holstein-fríz tejelő szarvasmarha telepen végeztük a telep 
termékenyítő épületében úgy, hogy az állatokat előzőleg kalodákba hajtottuk. A hasi 
ultrahangvizsgálatot a hasfal jobb ventrális részén végeztük, rövid szőrzet esetén a borotválás 
nem volt szükséges. A vizsgálandó területet propil-alkohollal bőségesen befújva, az állat jobb 
oldalán állva, hátulról előrefelé haladva az ultrahang segítségével vizsgáltuk a magzatot 
(mellkas, szív, aorta-átmérő, belső szervek, végtagok), a magzati folyadékok (allantoisz és 
amnion) mennyiségét és minőségét, a magzatburkokat, a méh és a placenta részeit, a 
méhpogácsákat, valamint a magzati szívfrekvenciát. 
 
Vizsgálataink során összesen 44, előrehaladottan vemhes (vemhesség utolsó hónapjában lévő) 
tehénen végeztünk hasi ultrahangvizsgálatot. Ebből 42/44 esetben meg tudtuk mérni és 
rögzíteni a borjúmagzat szívfrekvenciáját és aortájának átmérőjét a mellkasi szakaszon és 
születéskori testtömegét. A borjúmagzatok szívfrekvenciája (átlag±szórás=111,1±20/perc) 
volt, aortaátmérőjük átlaga 2,05±0,19 cm és születési testtömegük 39,8±5,9 kg.  
 
Eredményeink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a hasi ultrahangvizsgálat 
szarvasmarhákban telepi körülmények között is elvégezhető. Mivel adataink (aortaátmérők és 
születési testtömegek) között nem áll fenn a szakirodalomban közölt összefüggés, így az ellés 
előtti utolsó vemhességi hónap során a borjúmagzat mellkasi aortájának mérésével nem 
jósolható meg annak születési testtömege. Az alulfejlett, az abszolút vagy relatív nagy magzat 
ezen vizsgálati módszer segítségével felismerhető, de ennek megállapításához további, 
nagyobb mintaszámú vizsgálatok szükségesek. 
 
Köszönetnyilvánítás: 
Köszönetünket fejezzük ki Bodó Ferenc tulajdonosnak és munkatársainak, hogy támogatták 
kísérletünket a Prograg Agrárcentrum Kft tehenészeti telepén (Ráckeresztúr-Lászlópuszta). 
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SZÍVFREKVENCIA-VARIABILITÁS VIZSGÁLATA ÜGETŐ LOVAKON 
Bohák Zsófia1,2, Kutasi Orsolya1,2, Harnos Andrea3, Bartesch Constanze2, Szenci Ottó1,2 
 
A percenkénti szívverésszám értékét a testen belül jelentkező különböző szimpatikus és 
paraszimpatikus hatások befolyásolják. Két szívverés, vagyis az EKG-t nézve két R-R hullám 
közötti távolság szívverésenként enyhén változó. Ezen kis változatosságot a vegetatív 
idegrendszer kölcsönhatásai okozzák. A szívfrekvencia-variabilitás (HRV) vizsgálat, egy non-
invazív mérési lehetőség az RR-távolságok különbözőségeinek mérésére, melynek 
elemzésével a lovat ért fizikai és pszichikai stresszre következtethetünk. 
 
Vizsgálatunk célja ügető lovak HRV-nak értékelése nyugalomban, tréning során, illetve 
versenyen rögzített felvételek alapján. Vizsgáljuk a különböző intenzitású munkavégzés, 
illetve a versenyhelyzet által okozott stressz-hatásokat. 
 
Nyolc ügető ló percenkénti szívverésszámát, illetve a szívverésenkénti R-R távolságokat 
rögzítettük nyugalomban, enyhe munkavégzés alatt a tréningpályán, illetve maximális 
teljesítménykor, versenyen. A HRV analízist Kubios szoftver segítségével végeztük. 
Frekvenciatartományban történő (spektrális) adatelemzéssel három frekvenciatartományt 
különböztettünk meg: nagyon kis frekvenciás (VLF)-, kis frekvenciás (LF)- és nagy 
frekvenciás (HF) tartományt. A szimpatikus (LF/HF)- és a paraszimpatikus (HF) aktivitást 
ezek alapján elemeztük. Un. time domain analízissel meghatároztuk a vizsgált időtartam alatti 
RR-távolságok standard deviációját (SDNN érték), illetve az egymást követő RR-távolságok 
négyzetre emelt és átlagolt különbségeinek négyzetgyökét (rMSSD érték).  
 
Az SDNN érték nem mutatott szignifikáns különbséget különböző típusú munkavégzéskor, 
míg az rMSSD versenyen mért értéke szignifikánsan alacsonyabb volt a tréning során mért 
értékeknél (P<0.005). Bár az LF/HF magasabb volt a verseny előtti bemelegítés alatt, mint a 
tréning elején, a különbség nem volt szignifikáns. A legerősebb megterheléskor (verseny 
befutó) a HF szignifikánsan magasabb, míg a LF/HF szignifikánsan alacsonyabb volt, mint 
tréning közben (P<0.001). 
 
A verseny előtti időszakban szignifikáns LF/HF emelkedésre számítottunk a versenyhelyzet 
okozta stressz miatt. Ennek elmaradása valószínűleg a lovak nagyfokú alkalmazkodásának 
köszönhető, illetve, hogy a részt vevő állatok tartási helye a verseny helyszínével 
megegyezett. Szintén meglepő eredmény az intenzív munkavégzéskor jelentkező 
paraszimpatikus túlsúly (LF/HF csökkenés), amely lehet kimerülési reakció, de magyarázható 
azzal is, hogy ilyen fokú terheléskor már a vegetatív hatásoknál erősebb egyéb nem neurális 
és humorális kölcsönhatások is szerepet játszanak. Az SDNN nem bizonyult munkavégzés 
közben hatékonyan elemezhető adatnak. 
 
Az LF/HF érték megbízható HRV elemzési adat lehet nyugalomban és enyhe 
munkavégzéskor, azonban erős megterhelés esetén (pulzus> 130/perc) a HRV elemzés nem 
megfelelő módszer a stressz értékelésére. 
 
Köszönetünket fejezzük ki a Csordás-istállónak a lovak biztosításáért, valamint az NKB 
2013/15905 pályázat által nyújtott anyagi támogatásért. 
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MONITORING THE ONSET OF CALVING BY A CALVING ALARM THERMOMETER 
 
Choukeir Ali1, Szelényi Zoltán1,2, Bajcsy Á. Csaba1,2, Kovács Levente2, Albert Ervin2, Aubin-
Wodala Mária2, Boldizsár Sz3, Szenci Ottó1,2 
 

The profitability of cattle breeding is greatly influenced by the rate of calves are born alive 
and reared to adulthood. In spite of the speedy developments of animal breeding, perinatal 
mortality is still very high (4 to 7%) and constitutes approximately half of the total calf losses. 
Perinatal mortality (stillbirth) is defined as the death of mature calf foetuses (> 260 day 
gestation) during calving or in the first 24 h of postnatal life. Direct and indirect asphyxia was 
suggested as the cause of death because in 73 to 75% of the calves that died in the perinatal 
period no pathological changes were detected. In a recent study, occurrence of asphyxia in 
calves dying perinatally was 58.3%.  

Since in many cases there are no visible clinical signs of the beginning of parturition, 
especially in large dairy farm it is difficult to recognize, therefore all additional devices which 
may help us in detecting calving animals in time are of great importance. The aim of our 
study was to evaluate an intelligent control system and test its effectiveness in predicting 
calving. One hundred thirteen Holstein-Friesian dairy cows were monitored by inserting a 
vaginal thermometer into the vagina (Vel'Phone, Medria, Châteaugiron, France) from Day 5 
before expected calving. The Vel'Phone is a robust, effective solution based on analysis of the 
temperature of the animals in order to carry out remote monitoring of calving.  Once the 
thermometer has been placed into the vagina, the Vel'Phone is going to inform via SMS about 
the day-to-day changes in temperature, of the imminence of calving, and breaking of the 
allantoic sac. 

The average duration between removal of the vaginal thermometer and calving was 1:56 ± 
1:53 hrs while the minimum time was 0:05 hrs and the maximum time was 11:54 hrs. The 
average duration between the insertion of the vaginal thermometer and the calving time was 
7.16 ± 5.57 days changing between 1 to 36 days. Twenty-three cows had more than 10 days.  

The results indicate the effectiveness of such instrument to control the time of parturition in 
dairy cows. Only one calf (0.9 %) was lost due to difficult parturition and excess traction. 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Sebészeti Tanszék1    Klinikumok 
SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Patológiai Tanszék2 
 
AZ AUTOLÓG BELSŐ RECTUSHÜVELYBŐL KÉPZETT ARTÉRIÁS ÉRGRAFT 
MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA  
 
Csébi Péter1, Jakab Csaba2 és Németh Tibor1  
 
Bevezetés: Autológ érgraftokat (pl. vena saphena, v. jugularis) gyakran használnak a humán 
érsebészetben és egyes esetekben állatorvosi felhasználásuk is indokolt lehet. Autólog 
graftként a saját vénák mellett a belső rectushüvelyből képzett foltgraftok és tubularis graftok 
felhasználását is említi a humán és az állatorvosi szakirodalom, de az így képzett érgraftok 
részletes morfológiai elemzése mindeddig hiányos.  
 
Cél: A belső rectushüvelyből képzett autológ érgraft részletes morfológiai vizsgálata.  
 
Módszer: Nyolc belső rectushüvely graftot alakítottunk ki úgy, hogy a rectus fasciából 20 mm 
hosszú téglalap alakú darabot vágtunk ki, amit a peritoneummal befelé egy üvegbot körül 6-0 
USP polypropylene (Prolene) fonallal csőszerűen összevarrtunk. Az így kialakított graftokat 
négy kísérleti Beagle kutyába ültettük be. A műtét során átvágtuk az arteria iliaca externát és 
a csőszerű graftot vég-a-véghez anasztomozissal rögzítettük mindkét artéria szakaszhoz, 
helyreállítva így az ér folytonosságát. A beültetés során és azt követően Na-Heparinat 
injectiot (200 IU/kg) adtunk véralvadásgátlóként. A három hónapos utókövetési időszak 
végeztével a graftokat a hozzájuk tartozó artéria egy rövid szakaszával együtt sebészileg 
eltávolítottunk és morfológiai vizsgálatokat végeztünk. Haematoxylin-eosin és Azan festést, 
immunhisztokémiai vizsgálatokat (claudin-5, sima izom actin ‘SMA’, desmin és 
pancytokeratin) valamint elektron mikroszkópos vizsgálatot végeztünk és összehasonlítottuk a 
beültetett graftot az intakt artériával és az intakt belső rectushüvellyel. 
 
Eredmény: A nyolcból négy graft volt átjárható a harmadik hónap végén, a többi elzáródott. A 
Haematoxylin-eosin és Azan festést követő fénymikroszkópos vizsgálattal a graft esetében 
érszerű, de kollagénrostban nagyon dús falszerkezetet láttunk. A graftok lumene endothel 
sejtekkel megegyező morfológiájú sejtekkel volt fedve, amelyek claudin 5 pozitívak és 
pancytoceratin negatívak voltak, megegyezően az artéria belső felületét borító endothel 
sejtekkel. Ezzel szemben az intact rectus fascia belső felületét borító mesothel sejtek 
pancytoceratin pozitívak és claudin 5 negatívak voltak. A graftok falában lévő aktív fibroblast 
sejtek α-SMA és desmin pozitivitást mutattak, hasonlóan az artériák falának tunica media 
rétegében látható simazomsejtekhez, de enyhébb mértékben. A rectus fascia fala α-SMA 
negatív és desmin pozitív volt. Elektron mikroszkópos vizsgálattal a graft falában 
nagymennyiségű vaskos kollagén rostot és nagymennyiségű aktív fibroblastot láttunk. A 
membrana elastica interna és a lamina elastica externa hiányzott a graftban. Simaizomsejteket 
sem lehetett látni.  
 
Következtetés: A morfológiai vizsgálatok alapján a belső rectushüvely szerkezete a beültetést 
követően megváltozott. Mesothel sejtekkel borított belfelszíne endothelszerűen átalakult 
(transzdifferenciáció) vagy a mesothel sejtek helyét a bekúszó endothel sejtek elfoglalták 
(transzmigráció). A falában lévő fibroblast sejtek myofibroblast sejtekké alakultak át. A 
kísérletes vizsgálat alapján a belső rectushüvely graft egy lehetséges alternatív autológ anyag 
artériás érszakaszok pótlására, mivel a graft morfológiailag és funkcionálisan is érszerűen 
átalakul, de figyelembe kell venni, hogy a stenosis és elzáródás egy lehetséges szövődmény. 



SzIE ÁOTK Belgyógyászati Tanszék és Klinika                           Klinikumok és gyógyszertan 
 
A HYPOTHALAMUS-HYPOPHYSIS-MELLÉKVESE TENGELY MŰKÖDÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA KUTYÁK HEVENY LETÁLIS, IMMUN-MEDIÁLT ÉS EGYES 
DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEIBEN 
 
Csöndes Judit, Szabó Bernadett, Vajdovich Péter 
 
Bevezetés: 

A hypothalamus-hypophysis-mellékvese (HPA) tengely működésének megváltozása ismert 
kutyák heveny, életveszéllyel járó megbetegedéseiben, mint a szisztémás bakteriális 
fertőzések vagy a súlyos szöveti károsodással járó kórképek. A HPA-tengely működésének 
fontos szerepe van az egy daganatos megbetegedésekben (pl. lymphoproliferatív kórképek) és 
az autoimmun/immun-mediált kórképek esetében is. A fiziológiás stressz-reakció fontos 
szerepet játszik a túlélésben. Azonban van, hogy a szervezet válaszkészsége inadekvát. A 
szakirodalom ezt a „critical illness-related corticosteroid insufficiency” (CIRCI) néven 
foglalja össze. Ez esetben relatív vagy abszolút hypokortizolaemia és/vagy kortizol-
rezisztencia alakul ki. A CIRCI felismerése és a kórképben szenvedő pácienseknél 
alkalmazott exogén glükokortikoid-pótlás pozitívan hat a túlélésre.  
 
Cél: 

Vizsgálatunk célja, hogy a HPA-tengely működésének megváltozását nyomon kövessük 
kutyák heveny letális, egyes immun-mediált és daganatos megbetegedéseiben, ezáltal 
felismerjük a CIRCI-ben szenvedő kutyákat. A vizsgálatok segíthetik a kutyák sürgősségi és 
intenzív betegellátását, valamint az eredmények hozzájárulhatnak az egyes daganatos 
megbetegedésekben és autoimmun/immun-mediált kórképekben szenvedő kutyák esetében a 
hatékony terápiás terv összeállításához, növelve ezzel a páciensek túlélésének esélyét. 
 
Módszer: 

Az első lépésben a fenti betegcsoportokba tartozó (glükokortikoiddal nem előkezelt) 
kutyáknál a hospitalizációt követő első 24 órában ún. alacsony dózisú ACTH-stimulációs 
tesztet végzünk. A kortizol-méréseket kutyákra már előzetesen validált Immunlite 1000 
(Siemens Healthcare Diagnostics) automatizált immunoassay rendszerrel végezzük el, illetve 
kiszámoljuk az ún. delta-kortizol értéket. A vizsgált kutyáknál monitorozzuk a klinikai 
értékeket, valamint vizsgáljuk a legfontosabb laboratóriumi paramétereket is.  
 
Eredmények: 

Az eddig elvégzett vizsgálatok alapján inadekvát stressz-válaszreakciót nem igazoltunk. 
További betegek bevonásával és a perifériás kortizol-érzékenység vizsgálatával az 
eredmények módosulhatnak. 
 
Következtetés: 

Későbbiekben az alacsony dózisú ACTH stimulációs teszt elvégzésén kívül tervezzük 
ugyanezen betegcsoportokban vizsgálni a glükokortikoid-receptor megjelenését és kortizol-
kötő képességét izolált ép lymphoid sejtjek és bizonyos daganatsejtek vizsgálatával áramlási 
citometria és RT-PCR segítségével. 
Köszönetnyilvánítás: A vizsgálatokat az NKB pályázat támogatásával végeztük el.  
  



 
Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai Központ, Á.H.O.K. Kft.1                                Klinikumok és  
Mátrix Állatorvosi Kórszövettani és Citológiai Szolgáltatás.2                                    gyógyszertan         
SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék3 
 
A COX-2 EXPRESSZIÓ VIZSGÁLATA KUTYÁK EMLŐDAGANATAIBAN A 
POSZTOPERATÍV NEM-SZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTŐ TERÁPIA 
ALKALMAZÁSÁNAK VISZONYLATÁBAN 
 
Dékay Valéria1, László Zsófia1, Ruhi Sood3, Perge Edina2 és Vajdovich Péter3 
 
Bevezetés: A kutyák emlődaganatainak több mint fele rosszindulatú. Ezek nagy része 
ciklooxigenáz-2 (COX-2) enzimet expresszál, és ezek rosszabb prognózist mutatnak. A nem 
szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) terápiás alkalmazása ezért, célszerűnek látszik 
ebben a kórképben. 
Cél: Célunk az volt, hogy megállapítsuk a COX-2 expresszió mértékét kutyák 
emlődaganataiban és ennek összefüggését az alkalmazott NSAID-terápiával kapcsolatban. 
Módszer: 42 kutya (40 nőstény, 2 kan) emlődaganatának vizsgálatát végeztük el. Ezek 
átlagéletkora  9.17 (4-15) év volt. Összesen 28 had primer daganat és 14 recidivált daganat 
került vizsgálatra. A COX-2 immunhisztokémiai festést Queiroga FL (2005.) alapján 
végeztük monoklonális ellenanyag felhasználásával. Az eredményeket statisztikai 
módszerekkel összehasonlítottuk a kezelt betegek gyógyulási eredményeivel, ill. ezek 
viszonyszámaival. 
 
Eredmények: A daganatok közül 13 jóindulatú (30,95%), és 29 rosszindulatú (69,05%) volt. 
Az utóbbiak között simplex carcinoma (n=15), complex carcinoma (n=8), carcinosarcoma 
(n=1), és különböző típusú sarcoma (n=5). A malignitási fok szempontjából a megoszlás az 
alábbi volt: grade I (n=14), grade 2 (n=7), és grade 3 (n=8). A COX-2 expressziók 
szignifikánsan nagyobbak voltak a malignus daganatokban a jóindulatúakhoz képest, 
kifejezetten a sarcoma típusokban. A betegek túlélési és recidíva mentes ideje szignifikánsan 
magasabb volt a jóindulatú daganatokban szenvedők esetében. Azokban a betegekben, 
amelyek esetében a daganatok COX-2 expressziója a sejtek %-os arányát tekintve a nagyobb 
volt, mint 50%, szignifikánsan rövidebb túlélési idejűek voltak, mint a többiek. A NSAID-
terápiában részesülő betegeknek nem volt nagyobb a túlélési idejük, azonban azon betegek 
esetében, amelyek daganatának COX-2 expresszió nagyobb volt, mint 50%, a NSAID-kezelés 
szignifikánsan hosszabb túlélési ideőt jelentett. A COX-2 expresszió negatív korrelációt 
mutatott a túlélési idővel, és pozitív korrelációt a tumor méretével. Azon betegek, amelyek a 
NSAID-ok közül firocoxib-ot kaptak, szignifikánsan tovább éltek, mint azok, amelyek más 
NSAID-kezelésben (piroxicam, meloxicam) részesültek. 
  
Következtetés: A kutyák emlődaganatainak COX-2 expresszióját prognosztikai szempontból 
érdemes vizsgálni. A firocoxib pozitív hatásának ellenőrzését nagyobb betegszám esetében 
érdemes vizsgálni. 
 
Köszönetünket fejezzük ki a Mátrix Kft-nek, amely a COX-2 expressziós vizsgálatokat 
elvégezte.   
 
  



SZIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika1     Klinikumok 
Bács-Kiskun Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztálya2 
SZIE ÁOTK Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék3 
 
ELEKTROSEBÉSZETI ESZKÖZÖK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
 
Dunay Miklós1, Pap-Szekeres József2, Solymosi Norbert3, Németh Tibor1 
 
 
Az elektrosebészeti szövetragasztó eszközökkel kiváltható a sebészi ligatúrák vagy kapcsok 
alkalmazása, idegentest behelyezése nélkül érhető el biztonságos hemosztázis. Vizsgálataink 
során a Thunderbeat TB-0535PC, a LigaSure LS1500 és az EnSeal ETSDRC-01 eszközök 
különböző tulajdonságait hasonlítottuk össze a vezérlőegységek standard beállításai mellett. 
 
A sebész a vizsgálati eredmények ismeretében a különböző műtéttípusokhoz a leginkább 
megfelelő eszközt választhatja, ami kedvezően befolyásolja a beavatkozások sikerességét és a 
gyógyulási folyamatot. 
 
Vizsgálataink sertés modellen, általános anesztéziában történtek. A szövetragasztások időigényét 
mindhárom eszköz és mind a négy szövettípus esetében rögzítettük. A beavatkozások során a 
hőképződés és a hőterjedés mértékét NEC Thermo Tracer TH 7700 termokamera segítségével 
vizsgáltuk. A kezelt szöveteket fagyasztottuk, majd NBTC enzimhisztokémiai eljárással 
vizsgáltuk (az eljárás éles határú színreakcióval jelzi a 64°C-os izotermavonalat, melyet a 
hőkárosodási zóna kiterjedésének tekintünk). A hőkárosodási zóna kiterjedését Olympus BX-60 
mikroszkóphoz csatlakoztatott SPOT Xplorer digitális kamera és SPOT Advanced szoftver 
segítségével állapítottuk meg. 
 
A mintacsoportokban a mért értékek eloszlása ferde, illetve kiugró értékek is előfordulnak, így a 
csoportok összehasonlítására nem paraméteres tesztet (Mann-Whitney próba) használtunk. A 
többszörös összehasonlítás miatt a nyers p-értékeket korrigáltuk (FDR). Megállapításainkat 
p(FDR)<0.05 teljesülése esetén tekintettük szignifikánsnak. Minden vizsgált szövettípus esetén a 
LigaSure eszközzel végzett szövetragasztás ideje volt a legalacsonyabb (izom 3,72±0,51s, lép 
3,13±0,2s, máj 4,95±0,47s, mesenterium 3,65±3,6s). Az EnSeal eszköz produkált legalacsonyabb 
hőmérsékleti maximumot az izom (61,09±5,01°C), a máj (63,72±6,15°C) és a mesenterium 
(59,44±2,14°C) esetében. A lép esetében az EnSeal és a LigaSure értékei egymástól statisztikailag 
nem különböztek (54,25±9,76°C vs. 57,33±4,49°C). Minden esetben a Thunderbeat értékei voltak 
a legmagasabbak. A teljes hőkárosodás kiterjedése (MTZtotal) az EnSeal és a LigaSure esetében a 
mesenteriumban (4,99±0,63mm vs. 4,93±0,67mm), az izomszövetben (5,3±1,08mm vs. 
5,14±1,35mm) és a lépben (4,04±0,68mm vs. 3,81±0,49mm) alacsonyabb volt a Thunderbeat 
értékeinél, de egymástól statisztikailag nem különbözött. A máj esetében viszont a Thunderbeat 
okozott legkisebb kiterjedésű szövetkárosodást (4,78±1,23 mm). Az EnSeal okozott legkisebb 
kollaterális szövetkárosodást (MTZcollat) a májban (0,16±0,23mm) és a mesenteriumban 
(0,04±0,11mm), ezt követték a LigaSure, majd a Thunderbeat értékei. Az EnSeal és a LigaSure 
értékei voltak a legalacsonyabbak az izomszövetben (0,19±0,3mm vs. 0,28±0,4mm), ezt követték 
a Thunderbeat értékei (1,69±0,96mm). A lépben a Thunderbeat-tel (0,79±0,38mm) ellentétben az 
EnSeal és a LigaSure nem okozott detektálható kollaterális hőkárosodást (a zóna nem terjedt túl 
az eszközök fizikai határán). 
 
Vizsgálataink alapján, a három eszköz közül a Thunderbeat által okozott hőkárosodás volt a 
legkiterjedtebb, melyet tovább fokozott volna a beépített ultrahangos vágófunkció alkalmazása. A 
vizsgált szövetek hőterhelése és hőkárosodása szempontjából az EnSeal és a LigaSure eszközök 
biztonságosabbnak tekinthetők. 



SZIE ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani Tanszék              Gyógyszertan 
 
METOXIFLAVONOK GYULLADÁSCSÖKKENTŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
SERTÉS VÉKONYBÉLHÁM MODELLEN  
 
Farkas Orsolya, Palócz Orsolya, Gálfi Péter 
 
A flavonoidok jótékony hatása az állati és emberi szervezetre régóta ismert – bizonyított, 
hogy rákellenes, gyulladáscsökkentő, és baktériumellenes hatással rendelkeznek. Korábban 
elfogadott volt, hogy ez antioxidáns kapacitásukkal áll szoros összefüggésben. Az antioxidáns 
aktivitás –többek között- a flavonoidokon található OH csoportok jelenlétéhez köthető. Az 
utóbbi években az antioxidáns hatás helyett előtérbe került a flavonoidok és metabolitjaiknak 
különféle jelátviteli utakra gyakorolt hatása. Azt is megfigyelték, hogy a sejtkultúrán ígéretes 
eredményeket mutató flavonoidok nagy része már nem képes az elvárt hatást in vivo kifejteni. 
Ennek oka az, hogy nagy részük a bélrendszerben és a májban lebomlik. A metoxiflavonok 
OH csoportok helyett teljesen vagy részlegesen OCH3 csoportokat tartalmaznak. Ezek 
kevésbé hatékony antioxidánsok, de jobb felszívódásuk (és más, egyelőre ismeretlen 
tényezők) miatt ezek a vegyületek valószínűsíthetően jobb rákellenes, gyulladáscsökkentő… 
stb. hatást képesek kifejteni, mint a jól ismert hidroxi-analógjaik. 
  
A kutatás során metoxiflavonok gyulladáscsökkentő hatását tanulmányoztuk egészséges 
vékonybélhám-sejtmodellen. Célunk a modellen ígéretesnek tűnő metoxiflavonok 
gyulladáscsökkentő hatásának tesztelése és a védő mechanizmusuk felderítése. 
 
Az IPEC-J2 sejteket poliészter membrán inzerteken tenyésztettük a sejtréteg maximális 
polaritásának elérésig. Az IPEC-J2 sejtekben a gyulladást LPS hozzáadásával váltottuk ki (10 
µg/ml LPS 1 órán át) az apikális kompartmentben. Ezzel párhuzamosan a bélhámsejteket 
apigeninnel és trimetoxi-apigeninnel kezeltük. A két flavonoid esetében meghatároztuk az 
IPEC-J2 sejteken alkalmazható koncentrációt, az életképességet Neutral Red módszerrel 
teszteltük. A gyulladás mértékének markereiként citokinek (IL-6, IL-8, TNF-α), valamint a 
COX-2 és a TLR-4 relatív génexpresszióját vizsgáltuk. Meghatároztuk a Hsp70 hősokkfehérje 
szintjének alakulását a stressz hatására. 

Megállapítottuk, hogy 25 μM 1 órán át tartó apigenin ill trimetoxi-apigenin kezelés 
biztonsággal alkalmazható az IPEC-J2 sejtkultúrán, mivel nem okoz szignifikáns mértékben 
sejtpusztulást. A 10 μg/ml LPS kezelés hatására szignifikánsan emelkedett az IL-6, IL-8, 
TNF-α és a COX-2 gének expressziója. A Hsp70 esetében nem figyeltünk meg génexpresszió 
változást. Mind az apigenin, mind a trimetoxi-analógja csökkentette az IL-8 génexpressziót. 
Az IL-6 expressziójára csak az apigenin, míg a TNF-α expressziójára csak a trimetoxi-
apigenin volt csökkentő hatással. A COX-2 génexpresszióját mindkét vizsgált flavonoid 
csökkentette, a trimetoxi-apigenin azonban szignifikánsan nagyobb mértékben, mint az 
apigenin. Megfigyeltük, hogy LPS hatására növekedett a TLR-4 up-reguláció, a vizsgált 
flavonoidok viszont nem voltak hatással erre a paraméterre. 

Megállapíthatjuk, hogy a trimetoxi-apigenin ugyanúgy gyulladáscsökkentő hatással 
rendelkezik, mint jól ismert hidroxi-analógja. Kutatásunkat más flavonoidok bevonásával, 
illetve H2O2-val kiváltott oxidatív stressz esetében tervezzük továbbvinni. 

A kutatás 105718 számú OTKA posztdoktori pályázat támogatásával készült. 
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Toxikológia 

 
A RÉZ-SZULFÁT ÉS A PYRINEX 48 EC EGYEDI ÉS INTERAKCIÓS TOXIKOLÓGIAI 
VIZSGÁLATA CSIRKEEMBRIÓN 
 
Gajcsi Dóra1, Szabó Rita3, Budai Péter3, Jakab Csaba2, Lehel József1 
 
Vizsgálatunk célja az volt, hogy a környezetben relatíve nagyobb mennyiségben előforduló és 
az élő szervezetekre fokozottan veszélyesnek minősülő réz-szulfát, és egy széles körben 
felhasznált rovarölő szer (Pyrinex 48 EC) egyedi és interakciós embriókárosító hatását 
feltárjuk. 
 
A kísérletek elvégzéséhez összesen 200 db (50/csoport) Farm color házityúk (Gallus gallus f. 
domestica) tojást használtunk fel. A szállítás és az azt követő huszonnégy órás pihentetést 
követően kezdtük meg a tojások keltetését. A vizsgálati anyagokat (réz-szulfát, Pyrinex 48 
EC), azok kombinációját, illetve a fiziológiás sóoldatot (kontroll) injektálással juttattuk be a 
tojásokba a keltetés megkezdésekor, 0,1-0,1 ml térfogatban. A keltetés 3. napján az embriók 
egy részéből (10/csoport) a korai fejlődési stádium tanulmányozása céljából, a csírakorong 
kimetszésével tartós preparátumot készítettünk. A többi kezelt tojást a keltetés 19. napján 
dolgoztuk fel. Feljegyeztük az elhalások számát, a makroszkópos deformációkat és 
elváltozásokat, továbbá az embriók testtömegét. Hisztológiai feldolgozás céljára májmintát 
vettünk, továbbá a makroszkópos vizsgálat részeként a csontvázrendszerben esetlegesen 
előforduló fejlődési rendellenességek kimutatására Dawson-féle festési eljárást alkalmaztunk. 
A testtömeg adatokat varianciaanalízissel és Tukey teszttel értékeltük, az embriomortalitás és 
a fejlődési rendellenességek statisztikai értékeléséhez az RXC Chi2 tesztet használtunk. 
 
A korai embrionális fejlődés vizsgálata során a réz-szulfát egyedi adagolása nem, ugyanakkor 
a Pyrinex 48 EC és a két vegyi anyag kombinációs kezelése szignifikánsan (P<0,05) növelte 
az embriomortalitást. Ugyanez a tendencia volt megfigyelhető a fejlődési rendellenességek 
esetében is (réz-szulfát: 44,4%; Pyrinex 48 EC: 66,7%; együttes adagolás: 100,0%). A 
keltetés 19. napján elvégzett feldolgozás során a réz-szulfát (50,00%) és a Pyrinex 48 EC 
(77,1%) egyedi és együttes alkalmazása (97,2%) egyaránt szignifikánsan növelte az elhalások 
számát (P<0,01; P<0,001; P<0,001). A fejlődési rendellenességek gyakoriságát a réz-szulfát 
nem, de az inszekticid egyedi és együttes kezelése szignifikánsan fokozta (P<0,01). A Pyrinex 
48 EC, illetve a réz-szulfáttal együtt adagolva szignifikánsan csökkentette az embriók 
testtömegét, ugyanakkor a réz-szulfát önmagában nem befolyásolta azt. Csontvázfestési 
eljárással kimutatható fejlődési rendellenességek csak sporadikusan fordultak elő az egyedi és 
együttes kezelés hatására (hibás lábállás, növekedési retardáció). A szövettani vizsgálat során 
vegyi anyagra utaló májkárosodást nem találtunk, azonban az osztódó sejtek aránya jelentős 
mértékben csökkent a vizsgálati anyagokkal kezelt csoportban. 
 
Adataink alapján a réz-szulfát és a Pyrinex 48 EC együttes alkalmazásakor kialakuló toxikus 
interakció hátterében additív, illetve szinergista hatás állhat, amely jelentős mértékben 
csökkentheti a madárembriók életképességét, illetve súlyosabb esetben vadmadár-fajok 
kipusztulásához vezethet. 

 
A vizsgálat kutatókari támogatás keretében készült. 

 



SZIE ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani Tanszék1    Gyógyszertan 
Semmelweis Egyetem I sz. Patológia és Rákkutató Intézet2  
 
MATRIPTÁZ INHIBITOROK HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA SERTÉS 
BÉLHÁMSEJTEKEN 
 
Pásztiné Gere Erzsébet1, Barna Réka Fanni1, Kővágó Csaba1, Meggyesházi Nóra2, Gálfi 
Péter1 
 
Bevezetés: A paracelluláris transzport folyamatokat befolyásoló kapcsoló elemek 
működésének megértése kulcsfontosságú a gasztrointesztinális kórokozók elleni védelemben. 
Újabb lehetőségként vetődik fel a bélbarrier rezisztencia növelése a bélhám integritását 
szabályozó mechanizmusok keresztül, a szerin proteáz aktivitással rendelkező matriptáz 
működésének befolyásolásán át. A matriptáz aktivitásának tanulmányozása olyan vegyületek 
szűrését teszi lehetővé, melyek megváltoztatják a bél barrier funkcióját, így módosítják a 
patogén mikroorganizmusok invázióját és a fertőzéses megbetegedések előfordulásának 
gyakoriságát.  
Cél: Vizsgálataink célja, hogy matriptáz inhibitorok alkalmazása esetén a sejtréteg integritás 
csökkenésének mértéke, valamint a permeábilitás növekedése között korrelációt határozzunk 
meg és egy optimalizált biológiai tesztrendszert fejlesszünk ki a sejtréteg barrier funkciójának 
növelése vagy éppen a felszívódás hatékonyabbá tétele céljából.  
Módszer: Poliészter membrán inzerten tenyésztett IPEC-J2 sejteket széles spektrumú szerin 
proteáz inhibitorral, 4-(2-aminoetil)-benzolszulfonil-fluoriddal (AEBSF-el) kezeltünk 25 µM-
os koncentrációban 3 napon át. Szelektív, 3-amidino-fenilalanin alapszerkezetű matriptáz 
inhibitor kezelés koncentrációfüggő, bélbarrier integritásra gyakorolt hatásának 
meghatározására transzepiteliális elektromos rezisztencia (TER) méréseket végeztünk. 
Immunfluoreszcens festés alkalmazásával matriptáz inhibitorok hozzáadására tanulmányoztuk 
a klaudin-2 megoszlásának változásait az IPEC-J2 sejtekben. 
Eredmények: 3 napon át történő AEBSF kezelés hatására a sejtek differenciálódása során az 
inhibitor jelentős mértékben gátolta a TER kifejlődését a kontrollhoz képest, ami arra utal, 
hogy a barrier réteg kialakulásához szükség van a szerin proteáz enzim aktív működésére. 3-
amidino-fenilalanin szerkezetű szelektív matriptáz inhibitort alkalmazva differenciálódott 
IPEC-J2 monorétegen megállapítottuk, hogy az inhibitor TER csökkentő hatása koncentráció-
függő volt: A kezelés 3. és 4. órájában a 10, 25 és 50 µM 432-vel kezelt IPEC-J2 sejtek TER 
értékei között szignifikáns különbség volt egymáshoz viszonyítva és a kontroll értékekhez 
képest is. Az immunfluoreszcens festés eredményei alapján megállapítható, hogy a szerin 
proteáz gátlás hatására a klaudin-2 fehérjék citoplazma-sejtmembrán megoszlásának 
megváltozott. 
Következtetés: Kísérleti eredmények alapján megállapítható, hogy a sertés vékonybélen 
keresztül történő paracelluláris transzport folyamatok szabályozása nyomon követhető egy in 
vivo körülményeket jobban közelítő, nem daganatos eredetű egyrétegű sertés vékonybélhám 
sejtvonal, az IPEC-J2 modellrendszerrel, mely alkalmas a vékonybél fiziológiás és 
megváltozott permeábilitásának tanulmányozására valamint a sejtréteg integritást befolyásolni 
tudó védő hatású anyagok (matriptáz működését módosító vegyületek) szűrésére.  
 
A kutatás a KK-PhD 12072 pályázat támogatásával készült. 
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STAPHYLOCOCCUS SPP. ÉS PSEUDOMONAS AERUGINOSA TÖRZSEK 8-NAPOS 
SOROZAT-PASSZÁLÁSÁNAK HATÁSA SZUBLETLISAN ALKALMAZOTT 
MARBOFLOXACINNAL, ILLETVE MARBOFLOXACIN/GENTAMYCIN 
KOMBINÁCIÓVAL SZEMBENI REZISZTENCIA ALAKULÁSÁRA 
 
Gyetvai Béla1, Jerzsele Ákos2, Lang Zsolt3, Gálfi Péter2 

 
Az antibakteriális hatóanyagokkal szemben világszerte növekvő rezisztencia kialakulásának 
késleltetéséhez és vele szembeni hatékony stratégiák kialakításához nélkülözhetetlen a 
bakteriális rezisztenciák kialakulásával kapcsolatos hatások, interakciók minél szélesebb körű 
megismerése. 
 
Vizsgálatunk célja az volt, hogy tanulmányozzuk és értékeljük a potenciális bőrpatogén 
Staphylococcus pseudointermedius, Staphylococcus aureus, valamint Pseudomonas 
aeruginosa törzsek rezisztenciájának alakulását 8-napos, naponta egyszeri passzálást 
követően szubletális koncentrációban alkalmazott marbofloxacin, illetve gentamicin és 
marbofloxacin 50-50 m/m % arányú oldatban vizsgálva. A vizsgálatokhoz 7 Staphylococcus 
pseudointermedius és 1 Staphylococcus aureus (8 Staphylococcus spp), valamint 8 
Pseudomonas aeruginosa törzset használtunk fel, melyeket kutyák bőr-, illetve fülgyulladásos 
eseteiből izoláltunk. 
 
A vizsgálatokat táplevesben, mikrodilúciós technikával végeztük, a nemzetközi irányelveknek 
és szakmai ajánlásoknak megfelelően (Committee of Laboratory Standards Institute - CLSI 
guideline M31-A3/2009 and M07-A8, Method of Da Silva Nascente et al. 2009) 
 
Staphylococcus spp. esetében a szubletális koncentrációban alkalmazott 
marbofloxacin:gentamicin (1:1) oldatban mért MIC érték a sorozat-passzlás során 2 törzs 
vonatkozásában  növekedett, 3 törzs esetében nem változott, szemben a csak marbofloxacin 
tartalmazó szubletális koncentrációjú oldatban mért MIC értékkel, ahol mind a 8 törzs 
esetében növekedés volt tapasztalható. A kevert hatóanyagot tartalmazó oldatban passzált 
baktériumok közül egy kipusztult, egy befertőződött, így a kiértékelésbe csak 5 törzset 
tudtunk bevonni. 
 
Pseudomonas aeruginosa esetében mind a marbofloxacin, mind a marbofloxacin:gentamicin 
(1:1) oldat szubletális koncentrációjában mért MIC érték a vizsgált 8 törzs tekintetében 
növekedést mutatott. Azonban a MIC érték növekedése lényegesen kisebb mértékű volt a 
marbofloxacin:gentamicin (1:1) esetében, mint csak marbofloxacint használva. 
 
 
A tanulmány EU pályázati társfinanszírozással (GOP-1.1.1-08/1-2008-0032) valósult meg. 
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A CLAUDIN-5 DELETIO SZEREPE A KUTYÁK GENNYES IZZADMÁNYÁNAK 
VÉRSZERŰ MEGJELENÉSÉBEN 
 
Jakab Csaba 

 

 
Bevezetés: A kutyák gennyes gyulladásos izzadmánya, a nagy vörösvérsejttartalma miatt, a 
makroszkópos patológiai vizsgálatok során gyakorta vérnek imponál. Az acut, és idült, aktív 
gennyes gyulladások pl. pleuritisek, pericarditisek, peritonitisek, ill. endometritisek, 
phlegmonék esetén a gyulladásos háttér bizonyítása kórszövettani és immunhisztokémiai (IH) 
vizsgálatokkal, ill. az izzadmány cytologiai vizsgálatával bizonyítható. 
 
Cél: Tanulmányunk során célul tűztük ki, hogy a kutyákból származó, serosanguinolens 
(vérszerű) megjelenésű savós-gennyes izzadmánytermeléssel járó gyulladásos mintákban 
fellelhető érstruktúrák: egzisztáló vérerek, valamint idült, gyulladás indukálta 
neoangiogeneticus vérerek endotheliumának claudin-5 expresszióját vizsgáljuk meg, indirekt 
immunhisztokémiai módszerrel.  
 
Módszer: A munkánk során 15 különböző: 4 nocardiosios idült pleuritis, 4 hasüregi 
postoperativ peritonitis, 2 intrabdominalis gennyes tályog, 5 acut gennyes dermatitis mintát 
izoláltunk. A mintákat 8 %-os pufferolt formaldehid-oldatban konzerváltuk 
szobahőmérsékleten 24 órán át, majd szövetelőkészítés után konvencionális parafinos blokkot 
készítettünk, amelyekből 3-4 µm-es HE-metszeteket állítottunk elő. A klasszikus eljárást 
streptavidin-biotin alapú, anti-claudin-5 és anti-myeloperoxidáz antitestekkel végzett IH 
vizsgálatokkal egészítettük ki. 
 
Eredmény: Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a neutrophil granulocyták (gennysejtek) 
marginatiója, endotheliumon történő rollingja (gördülése) és adhesiója területén az 
érbelhártyasejtek elveszítették az endothelspecifikus tight junction fehérje, a claudin-5 
molekula expresszióját.   
 
Következtetés: A kutyák gennyes gyulladása során az eredeti, ill. a kóros újdonképzett 
vérerek endotheliumában tapasztalható claudin-5 vesztés fokozza a vörösvérsejtkilépést 
(erythrocytadiapedesist), vérszerű megjelenést okozva az accumulálódó gyulladásos 
izzadmánynak. 
 
Köszönetnyilvánítás: Köszönetet mondunk a 2013-as évben elnyert NKB-pályázatunk 
finanszírozási kapacitásáért. 
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A KUTYÁK GYULLADÁSOS MYOFIBROBLASTOS TUMORÁNAK 
IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
 
Jakab Csaba, Lakatos Béla 

 

 

 
Bevezetés: A human gyulladásos myofibroblastos tumor ritkán előforduló, ismeretlen 
etiológiájú és patomechanizmusú, általában solitaer megjelenésű, lassú növekedésű benignus 
viselkedésű daganat. Az állatorvosi szakirodalomban inflammatoricus myofibroblastos 
tumort, ez idáig kutyákban és ecsetfarkú sünben írtak le. 
 
Cél: Munkánk során célul tűztük ki, hogy a SZIE-ÁOTK Patológiai Tanszékének 
szövetbankjából szelektált mintákat felhasználva, általunk beválogatott antitestekből felépülő 
immunhisztokémiai (IH) panelre alapozva, a kutyák gyulladásos myofibroblastos tumorát 
azonosítsuk. 
 
Módszer: A munkánk során, a SZIE-ÁOTK Patológiai Tanszékének szövetbankjából 
izoláltunk 8 kutyából műtétileg eltávolított lágyszöveti bioptátumot, amelyek kórszövettani 
diagnózisa, idült, aktivitás jeleit mutató, angiofibroblast szövet sarjadzással kísért lob volt. Az 
IH vizsgálatok során anti-vimentin, -SMA, -S 100 protein, - claudin-5, -lyzosyme és –PCNA 
ellenanyagokat használtunk fel.  Az IH reakciókat avidin-biotin immunperoxidáz rendszerrel 
(DAKO LSAB2 Kit) és DAB (diamino-benzidin) chromogennel tettük láthatóvá.   
 
Eredmény: A kutyákból származó minták a human vizsgálatokkal megegyező eredményre 
vezettek.  
  
Következtetés: Immunhisztokémiailag megalapozott munkák során biztos, új, patológiai 
diagnózissal láttuk el a korábban kórszövettanilag, idült aktív gyulladásnak lezárt eseteket, 
ezzel felhívva a figyelmet a molekuláris patológiai vizsgálatok, az immunhisztokémia, kutya 
tumorok reclassificatiójában, rehistotipizálásában nyújtott, elévülhetetlen szerepére. 
 
Köszönetnyilvánítás: Köszönetet mondunk a 2013-as évben elnyert NKB-pályázatunk 
finanszírozási kapacitásáért. 
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AZ EMLŐMIRIGYDAGANATOK PERITUMORALIS TERÜLETÉNEK 
PATOLÓGIAI/IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA KUTYÁKBAN 
 
Jakab Csaba, Oppe Nikoletta 

 
 
Bevezetés: Az emlőtumor prognosztikai faktorok széles skáláját biztosítja az 
immunhisztokémiai vizsgálat. Segítségével az emlődaganat pontos szövettani típusának 
meghatározása mellett, a kórlefolyást meghatározó egyéb, a kutyákban kialakult 
emlődaganatra jellemző biológiai tulajdonságról nyújt felvilágosítást, így a proliferációs 
aktivitásról, a peritumoralis lymphovascularis metastasisokról, az intra- és peritumoralis 
mikroér sűrűségről (a daganat vascularisaltságáról), a regionalis mikrometastasisokról, a 
daganat histogenesiséről, a műtéti eltávolítást követően, a tumorágy területén maradt 
residualis daganatsejtekről. 
 
Cél: Munkánk során, kutyák sebészileg eltávolított emlőmirigy daganatait körülölelő, ún. 
peritumoralis, vagy pericarcinomatosus szöveti terület részletes feldolgozását tűztük ki célul, 
az általunk beválogatott antitestekből: claudin-5, pancytokeratin, alfa-Smooth muscle actin, 
felépülő immunhisztokémiai panelre alapozva. Elsődleges célunk a rosszindulatú simplex 
emlőmirgy carcinomák körüli lymphovascularis tumoros érbetörés, a lymphogen invasio 
feltüntetésének kidolgozása volt kettős immunfestés alapján. 
 
Módszer: A munkánk során, a SZIE-ÁOTK Patológiai Tanszékének tumorbankjából 
szelektáltunk 18 simplex infiltráló emlőmirigy carcinomát. Az egy-antitest komponensű 
(claudin-5, vagy α-SMA, vagy pancytokeratin) alapú, indirekt immunhisztokémiai festések 

mellett, kettős immufestéseket is terveztünk. Ez utóbbi során az immunoperoxidáz enzim 
szubsztrát rendszer mellett, alkalikus foszfatázt is alkalmaztunk, ill. nitroblue tetrasolium 
(NT)/bromo chloro indoyl foszfát (BCIP) chromogen szubsztrátokat használtunk.  
  
Eredmény: Eltérő  immunreaktivitásokat tapasztaltunk. 
 
Következtetés: Az optimális eredményt a peroxidáz/DAB alapú claudin-5 és alkalikus 
foszfatáz/(NT/BCIP) alapú pancytokeratin kettős immunfestés hozta. Az általa tapasztalt 
nyirokér endothel claudin-5 pozitivitás és a pancytokeratin emlőmirigy carcinoma embolus 
pozitivitás egyértelműen segített a formaldehid oldat alapú, szöveti retractio okozta 
műtermékektől való differenciálásban.  
 
Köszönetnyilvánítás: Köszönetet mondunk a 2013-as évben elnyert NKB-pályázatunk 
finanszírozási kapacitásáért. 
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OPTIMALIZÁLT IN VITRO MÓDSZER LAWSONIA INTRACELLULARIS 
TENYÉSZTÉSÉRE ÉS KIMUTATÁSÁRA IPEC-J2 SEJTVONALON 
 
Jerzsele Ákos1, Pásztiné Gere Erzsébet1, Gyetvai Béla1, Jakab Csaba2, Gálfi Péter1 

 
Az antibakteriális szerek széleskörű alkalmazása következtében világszerte komoly probléma 
a klinikai gyakorlatban alkalmazott antibiotikumok, illetve az élelmiszerekben előforduló 
maradványanyagok miatt kialakuló rezisztencia a baktériumokban. Különösen nagy 
jelentősége van a fenti jelenségnek a sertés- és baromfitenyésztésben. Az egyik leggyakoribb 
és legnagyobb gazdasági károkat okozó bakteriális megbetegedés sertéseknél a L. 
intracellularis okozta proliferatív enteropathia (PPE). A PPE ellen preventíve és terápiásan 
alkalmazott antibiotikumok komoly rizikót jelentenek a bakteriális rezisztencia terjesztésében, 
ezért nagy az igény hatékony antibiotikum-alternatívák bevezetésére. Ugyanakkor, amíg az 
antibiotikumok hatékonyságáról sok preklinikai és klinikai vizsgálat áll rendelkezésre, az 
alternatív szerekkel kapcsolatos vizsgálatok száma kevés. Ezen vizsgálatok preklinikai 
fázisához szükséges egy in vitro, rutinszerűen alkalmazható baktérium-tenyésztési módszer, 
mellyel az intracellularisan, mikroaerofil környezetben szaporodó, kifejezetten igényes L. 
intracellularist vizsgálni lehetséges. 
 
Vizsgálataink során daganatosan nem transzformált, sertés jejunumból származó bélhámsejt-
vonalat (IPEC-J2) használtunk, melyet korábban szopós malacokból izoláltak. A sejteket 1:1 
arányú  Dulbecco's Modified Eagle's Medium és Ham's F-12 Nutrient Mixture (DMEM/F12)  
tápoldatokban szuszpendáltuk, valamint kiegészítettük 5% újszülött borjú szérummal, 5 µg/ml 
inzulinnal, 5 µg/ml transzferrinnel, 5 ng/ml szelénnel, 5 ng/ml epidermal growth factor-ral és 
1% penicillin-streptomycin kombinációval. A DMEM/F12-ben szuszpendált sejteket 37°C-on 
inkubáltuk, ún tri-gáz keverékben, amely 83,2% nitrogént, 8,8% szén-dioxidot és 8% oxigént 
tartalmazott. A sejtkultúrákat PCR-rel teszteltük, és mycoplasmáktól mentesnek találtuk.   
 
A sejteket a passzálást követő 3. napon fertőztük, összesen kétszer, két napig. Az inokulációt 
5x105 CFU L. intracellularis-sal végeztük, melyet az USA-ban izoláltak, és Prof. Connie 
Gebhart bocsájtott rendelkezésünkre. A fertőzés megeredését naponta vizsgáltuk a 
transzepitheliális rezisztencia mérésével (TER), illetve L. intracellularisra specifikus 
poliklonális ellenanyag igénybevételével, immunhisztokémiai eljárással. A L. intracellularis 
proliferációjának vizsgálata a súlyosan fertőzött sejtek megszámlálásával (HIC, heavily 
infected cells) történt. A sejtek akkor minősültek HIC-nek, ha egy sejtben a L. intracellularis 
baktériumok száma meghaladta a 30-at. Egy adott hatóanyag esetében így a HIC sejtek és a 
nem/kevésbé fertőzött sejtek arányának megadásával vizsgálhatjuk a szer hatékonyságát. 
 
A vizsgálat az NKB-2013 program keretében nyert támogatást. 
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DINAMIKUS FELSŐ LÉGÚTI ELVÁLTOZÁSOK LOVAKBAN: ELŐTANULMÁNY  
VIZSGÁLATI PROTOKOLLOK FELÁLLÍTÁSÁHOZ 
 
Joó Kinga, Szenci Ottó, Bohák Zsófia, Kutasi Orsolya 
 
Versenylovak esetében már a legenyhébb felső légúti funkciózavar (FLFZ) is rontja a 
teljesítőképességet. Sportlovaknál ezzel szemben számos esetben előfordul, hogy bár 
munkavégzés közben egy felső légúti szűkületnek köszönhetően egyértelműen kóros hangok 
hallhatóak, a teljesítmény mégis zavartalan. A felső légutak terheléses vizsgálata eddig a 
futópados módszerre korlátozódott. Mára rendelkezésünkre áll a terepi viszonyok között is jól 
alkalmazható hordozható video endoszkóp (DRS–Dynamic Respiratory Scope). Korábbi 
tanulmányok azt mutatják, hogy a két vizsgálati módszer nem minden esetben vezet azonos 
diagnózishoz. Jelen előtanulmányunkban a vizsgálati protokoll kialakítása volt a cél.  
A versenylovakhoz képest sportlovakban a légutakra gyakran más tényezők hatnak, kisebb 
intenzitású a gázcsere, eltérő a tüdőkapacitás kihasználtsága. A legtöbb lovas sportágban a ló 
idegrendszeri, mozgásszervi adottságai, szellemi kapacitása a döntő tényezők, maga az 
energiatermelés sokszor az anaerob-aerob határt sem lépi át. Talán épp ezen okokból kifolyólag - 
a versenylovaknál már jól definiált - teljesítményvizsgálati protokollok sem állnak rendelkezésre. 
Elsődleges célkitűzésünk sportlovakban alkalmazható, kellően érzékeny vizsgálati módszer 
kidolgozása. Vizsgálni kívánjuk, hogy FLFZ esetén mérhető-e élettani változás sportlovakban, 
akár a vér laktát szintjének emelkedése, akár a pulzus vagy az EKG görbe megváltozása kapcsán. 
Célunk továbbá a különböző FLFZ gyakoriságának és jelentőségének elbírálása a különböző 
sportágakban, illetve a lágy szájpad felső helyzetváltozásának (DDSP–Dorsal Dispalcemant of 
Soft Palate) kiemelt vizsgálata, különös figyelmet fordítva az ezzel kapcsolatos lágy szájpad 
instabilitásra, illetve gégefedő konfigurációkra. 
Az előtanulmány során 6 lovat vizsgáltunk DRS módszerrel (n=3 sportló: 6-15 év közötti 
félvérek, ill.n=3 versenyló; 2-11 év közötti telivérek). Minden esetben törekedtünk azt a típusú és 
intenzitású munkát végeztetni, amelyben a kóros hangképzés, illetve a teljesítmény csökkenés az 
adott lónál jelentkezni szokott. A sportlovakról emellett minden jármódban, nyújtott és hajlított 
nyakkal is felvételt készítettünk. 
A három sportló közül egynél a garat dorzális falának kollapszusát figyeltük meg. Ez az 
elváltozás már összeszedett munkánál jelentkezett, majd a terhelés növelésével fokozódott. 
Korábban ezt a lovat vizsgáltuk futópados módszerrel is, de itt kóros elváltozás nem mutatkozott 
egyértelműen. A második esetben kis teljesítménynél baloldali idiopathikus gégebénulást és garat 
kollapszusra utaló jeleket láthattunk. Ahogy a nyak hajlítási szöge fokozódott, úgy vált egyre 
súlyosabbá a garat kollapszusa. A sebesség fokozódására mindkét elváltozás csökkent, illetve 
megszűnt. A harmadik sportlónál bal oldali gégebénulás és hangszalag kollapszus volt látható. Az 
összes vizsgált versenylónál DDSP-t figyeltünk meg, egy lónál pedig bal oldali gégebénulás is 
jelentkezett.  
Eddigi eredményeink alapján lényeges szempontnak tűnik annak vizsgálata, hogy a fej és nyak 
hajlítása mennyiben fokozza a dinamikus felső légúti kollapszust. Fontos továbbá az is, hogy a 
sebesség fokozódásával képes-e a garat kompenzálni ezt a funkcionális elváltozást. A DRS 
vizsgálat előtt nyugalmi endoszkópia során el kell végezni a garat-gége funkciós teszteket (pl. slap 
teszt vagy orrbefogási teszt). Ahhoz, hogy egy adott elváltozásról objektíven megállapítsuk, hogy 
okoz-e teljesítménycsökkenést, kiegészítő vizsgálatokat fogunk bevezetni (laktát mérése, 
nyugalmi és terheléses EKG).  
Köszönetünket fejezzük ki a SZIE-ÁOTK Lógyógyászati Klinikának és különösen a 
Tanszékvezetőjének Dr. Bodó Gábornak a műszerek és az esetek rendelkezésre bocsátásáért, 
valamint az NKB 2013/15905 pályázat által nyújtott anyagi támogatásért. 
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VÉRBŐL MÉRHETŐ SZÍVIZOMSZÖVET SPECIFIKUS GÉNEXPRESSZIÓS ADATOK 
VALIDÁLÁSA KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELEN KUTYA MODELLBEN  
 
Kiss Gergely, Manczur Ferenc 
 
 Génexpressziós microarray módszerrel és az adatok útvonal-analízisével nyert korábbi 
eredményeink alapján a vér génexpressziós profilja alkalmas lehet a szívizomban zajló 
patológiás változások jelzésére pacemakerrel indukált krónikus szívelégtelenség-modell 
kutyákban. Ennek magyarázata, hogy a vér - a szervek közötti dinamikus intercellularis 
kommunikációt biztosító médiumként -, a fehérvérsejtek transzkripciós szintjén megőrzi a 
különböző szervek mikrokörnyezeti lenyomatait. A szívizomminták nehéz hozzáférhetősége 
korlátot szab a szövetspecifikus génexpresszió vizsgálatának. A perifériás vér ilyen irányú 
felhasználhatósága lehetőséget kínálhat arra, hogy vérből vizsgáljuk a szívizomszövet 
transzkripciós aktivitását.  
 Munkánk folytatásaként jelenlegi célunk az eredmények validálása. Az útvonal 
analízis és a microarray eredmények kötőszöveti átépülésre és gyulladásos folyamatokra 
utalnak, amelyek a vizsgált állatmodellre jellemző biológiai folyamatokat tükröznek (fibrosis, 
remodelling). A validációt a korábban vizsgált mintákon végezzük (6 kísérleti és 4 kontroll 
állat). A microarray méréseket kvantitatív PCR módszerrel (SYBR Green kémia) validáljuk 
kevert („pool”-ozott) mintából egyes génekre a biológiai funkciót is figyelembe véve. Ezen 
kívül az egyedi szövetmintákon szövettani validációt végzünk, amelyhez Masson-trikróm és 
hematoxilin-eozin festett szívizomszövet metszeteket használunk. A fibrosis szemikvantitatív 
jellemzésére egy 4 fokozatú skálát alkalmaztunk, minden független metszetből 20 látóteret 
figyelembe véve és az eredményeket metszetenként átlagolva. A kiértékeléshez Mann-
Whitney-féle U-próbát használtunk.       
 Bár a validáció jelenleg még folyamatban van, részeredményeink a következők. 
Elvégeztük a PCR-hez szükséges primerek tervezését az NCBI adatbázisai alapján. Ehhez 14 
különböző, a kórfejlődésben szerepet játszó, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó gént, valamint 
két háztartási gént választottunk. A primereket különböző exonokra terveztük. Ellenőriztük a 
tárolt RNS integritását (Agilent-Bioanalyzer rendszerrel, illetve spektrofotometriás 
módszerrel) és elvégeztük a cDNS-re írást. Megkezdtük a PCR-módszer beállítását. A 
szövettani metszetek szemikvantitatív elemzése során a pacemakerrel indukált krónikus 
szívelégtelenség-modell kutyáknál szignifikáns diffúz interstitialis fibrosist mutattunk ki a 
kontrollhoz képest (p=0,02). A továbbiakban a PCR validáció elvégzését és az eredmények 
függvényében egyedi, független mintákon történő PCR, esetleg fehérje szintű validációs 
vizsgálatokat tervezünk.  
  
Köszönetnyilvánítás: 
A szerzők köszönetüket fejezik ki a kutatás támogatásáért az NKB alapnak és Kutatókari KK-
PhD alapnak. Ezen kívül köszönettel tartozunk Dr. Kékesi Violettának és Dr. Nagy Klaudia 
Viviennek (SE-Kardiológiai Intézet), illetve Dr. Sziksz Ernának és Dr. Vannay Ádámnak 
(SE- I. Sz. Gyermekklinika, Kutatólaboratórium), illetve Dr. Éder Katalinnak a munkában 
nyújtott nagyfokú segítségükért. 
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A FEJLŐDŐ IVARMIRIGYEK SZTEROID TERMELÉSÉNEK VIZSGÁLATA KUTYA 
MAGZATOKBAN 
 
Kollár Eszter, Müller Linda, Thuróczy Julianna 

 
Bevezetés: Az ivarmirigyek fejlődése az embrionális fejlődés korai stádiumában kezdődik. Az 
embriogenezis korai szakaszában primordiális csírasejtek migrációja zajlik a differenciálatlan gonád 
irányába. Nem sokkal később, mesenchymális sejtek, a későbbi magzati Sertoli sejtek veszik körbe a 
csírasejteket. Ezzel egy időben szintén mesenchyma eredetű sejtek érkeznek a kezdetleges tubulusok 
közé, mint későbbi magzati Leydig sejtek. A termékenyítés utáni 14. napon már funkcionális heréről 
beszélünk, melynek teljes differentációja az intrauterin élet 35. napjára fejeződik be.  
Cél: Jelenleg kevés információ áll rendelkezésre a magzati nemi mirigyek hormontartalmáról, a 
magzati nemi mirigyek működéséről. Vizsgálatunk célja, különböző szteroid hormonkoncentrációk 
meghatározása a magzati és anyai szérumból, a magzati folyadékokból (amnion, allantois) és a 
magzati ivarmirigyekből készített szövet homogenizátumokból.   
Anyag és Módszer: A tesztoszteron (T), dihidrotesztoszteron (DHT), progeszteron (P4) és 17β-
ösztradiol (E2) koncentrációk meghatározása során 3 egészséges vemhes szukából származó mintát 
dolgoztunk fel (40-45 és 60 napos vemhességekből). A T, DHT, E2 koncentrációk vizsgálata során a 
DRG (Instruments GmbH, Marburg, Germany) ELISA kitet, a P4 koncentrációk meghatározásához a  
QuantiCheck (SZIE, Budapest, Hungary) ELISA kitet használtuk. A magzati herék és petefészkek 
hormontartalmának meghatározásához szövet homogenizátumokat (TH) készítettünk. A 
homogenizátumok elkészítéséhez Janke&Kummel Ika-Werk Ultra-Turrex szövethomogenizátort 
használtunk, a gonádok súlyának analítikai mérleggel történő meghatározása után. A szövetek 
homogenizálását PBS oldattal végeztük, majd a homogenizátumokat 20 percig 4500 rpm fordulaton 
centrifugáltuk. A felülúszót ezután -20 °C-on tároltuk feldolgozásig. 
 Eredmények: A magzatokból n=20 mintát nyertünk. A magzatok ivararánya 9 nőstény, 11 hím 
magzat. Az összes mintát figyelembe véve (n=20), a szövet homogenizátumokban mért 
hormonkoncentrációk többszörösei a magzati szérumban és magzati folyadékokban mért hormon 
szintekhez viszonyítva (P4: 12-131.6 ng/ml, T: 27.3-1600 ng/ml, DHT: 19519-450000 pg/ml, E2: 
290,5-2880 pg/ml). A nőstény és hím magzatokból származó mintákat külön vizsgálva látható, hogy a 
magzati szérumban mért DHT koncentrációk magasabbak hímekben (70.69-389.21 pg/ml), mint 
nőstényekben (0-43.4 pg/ml). Ugyanez figyelhető meg a TH-okban mért T koncentrációk esetén is 
(nőstény: 27.3-106.5 ng/ml and hím: 800-1600 ng/ml). További megfigyeléseink szerint a 40-45 napos 
vemhességből származó magzatok esetén, melyek ivararányát tekintve 1 hím, 5 nőstény, alapvető 
különbség mutatkozott elsősorban a TH-ok tesztoszteron koncentrációjában (nőstény: 69 ng/ml, hím: 
1280-2880 ng/ml). Kiemelkedően magas szteroidhormon koncentrációkat mértünk az anyai 
szérumban egy nőstény magzattal, a többi anyához viszonyítva. A megközelítőleg 1:1 ivararányú 
magzatok vizsgálata során a magzati szérumok DHT koncentrációja (female: 0-81.5 pg/ml, male: 
70.69-165.57 pg/ml) és a TH-ok hormon tartalmát tekintve (female: 19519.2-62500 pg/ml, male: 
>250000 pg/ml) hasonló eredményt kaptunk a nemek között. A P4 és E2 koncentrációkban nem 
találtunk különbséget a különböző minták között. A magzati herék és petefészkek tömege közt 
találtunk további különbséget a 60 napos magzatok mintáinak vizsgálata során (magzati petefészkek: 
0.028-0.039 g, magzati herék: 0.012-0.018 g). 
Következtetés: Eredményeink alapján intenzív hormontermelés és magas szteroidgenikus 
enzimaktivitás jellemzi a magzati ivarszerveket. A kiemelkedően magas magzati szérum DHT 
koncentráció és TH tesztoszteron koncentráció alapján a a nőstény és hím magzatok elkülöníthetők. A 
rendkívül magas intragonadális szteroid koncentrációk szerepe még nem teljesen tisztázott, de a 
szteroidhormonok szabályozó szerepe már részben jól ismert. Az intrauterin fejlődés során zajló 
sztreoid hormonok parakrin és endokrin funkciójának részletesebb megismeréséhez további 
vizsgálatok szükségesek. 
  



MTA-SZIE Nagyállatklinikai Kutatócsoport1,      Klinikumok 
SZIE ÁOTK, Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika2 
SZIE MKK, Állattenyésztés-tudományi Intézet3 
 
TEJELŐ TEHENEK SZÍVRITMUSA ÉS SZÍVRITMUS-VÁLTOZÉKONYSÁGA PER 
VIAS NATURALES (SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜLI) ELLÉS SORÁN 
 
Kovács Levente1,3, Szelényi Zoltán2, Aubin-Wodala Mária1, Albert Eervin1, Choukair, Ali1,2, 
Tőzsér János3, Szenci Ottó1,2 
 
Az ellés előtti időszakot szemmel látható viselkedési és klinikai változások kísérik, azonban nem 
mindig adnak pontos előrejelzést az ellés várható időpontját illetően. Az ellés jelentős stresszel jár 
mindegyik állat számára. A szívritmus (heart rate, HR), és a szívritmus-változékonyság (heart rate 
variability, HRV) paraméterei jól tükrözik a vegetatív idegrendszer tónusát és alkalmasak tejelő 
tehenek stressz-vizsgálatára. Vizsgálatunkban az ellés körüli viselkedés megfigyelése mellett a 
HRV elemzésével próbáltuk felmérni holstein-fríz tehenek (n=18) ellés körüli stressz-szintjének 
változását egy tejtermelő tehenészetben. 
A Polar Equine HR-mérő műszereket az utolsó sikeres termékenyítés dátuma és közeledő ellés 
klinikai tünetei alapján rögzítettük az állatokon. Az állatok viselkedését és testhelyzetét a vizsgált 
időszakokban időről időre feljegyeztük. Az adatsorok elemzése során az idő- (HR, szívverés/perc 
és rMSSD, ms) és frekvenciatartományban számított (HFnorm) mutatókat határoztuk meg. A 
következő időszakokat értékeltük: 1) nyugalmi időszak, az ellés előtt 4–8 órával, fekvő 
testhelyzetben; 2) az ellési nyugtalanságot megelőző 30 perc; 3) az ellési nyugtalanság jelei és a 
kitolási szakasz kezdete közötti időszak (megnyílási szakasz); 4) a kitolási szakasz kezdete és a 
borjú megszületése közötti időszak; 5) az ellést követő 8. óra végéig terjedő időszak, fekvő 
testhelyzetben. Az ellés körüli időszakban mért értékeket általános lineáris kevert modellel 
(generalized linear mixed model, GLM) hasonlítottuk a referencia (nyugalmi) értékekhez. A 
szignifikancia-szint P<0,05 volt. 
A HR az ellési nyugtalanságot megelőző 30 perc során (81,52±2,34 szívverés/perc) nem mutatott 
szignifikáns eltérést a nyugalmi értékektől (77,52±2,34 szívverés/perc), azonban a viselkedés 
megváltozását követő 5 percben értéke statisztikailag is igazolhatóan nőtt (91,8±6,43 
szívverés/perc, P=0,034). Legnagyobb értékét a kitolási szakasz során érte el (111,34±11,20 
szívverés/perc, P=0,013), jelentős stressz-szintnövekedést jelezve. A HR az ellés utáni 30 percben 
átlagosan 13,34 szívverés/perccel csökkent (P=0,024), míg az ellés utáni 60–120. perc között 
visszaállt a nyugalmi értékre. A vágusz aktivitása már az ellési nyugtalanság előtti 30 percben 
szignifikánsan kisebb volt (HFnorm=28,64±4,12, ill. rMSSD=10,59±1,94 ms) a nyugalmi értéknél 
(HFnorm=42,31±2,25, ill. rMSSD=23,95±2,65 ms) (P=0,000, ill. P=0,009), ezt követően a borjú 
megszületéséig folyamatosan nőtt (HFnorm,max: 51,31±4,42, ill. rMSSDmax: 60,15±5,88). A 
paraszimpatikus tónus aktivitása az ellést követő 0-30 percben szignifikánsan kisebb volt a 
nyugalmi értékeknél (HFnorm=13,79±1,73, P=0,008, ill. rMSSD=11,80±1,26 ms, P=0,000). Két 
órával az ellést követően HFnorm=25,96±2,31, ill. rMSSD=17,34±3,23 ms volt, majd az ellés utáni 
4–8 órában visszaállt az élettani értékre (HFnorm=47,18±3,45, ill. rMSSD=17,74±2,37 ms). 
E vizsgálatban a vágusz tónus csökkenése a szívritmusban és a viselkedésben észlelhető 
változások előtt jelezte az ellés megindulását. Az ellést megelőző 120 percben jellemző 
paraszimpatikus dominancia az ellés megnyílási és kitolási szakasza során felszabaduló oxitocin 
hatására vezethető vissza. Az ellés utáni 2. óra végén mért alacsony értékek az utófájások 
következményei lehetnek, amelyek az ellést követő 4-8 órára feltehetően mérséklődtek. 
Köszönettel tartozunk Bodó Ferencnek, a Prograg Agrárcentrum Kft. tulajdonosának a vizsgálati 
állatok rendelkezésre bocsájtásáért, és a kísérlet messzemenő támogatásáért. 
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XIAO-AIPING INJEKCIÓ ÉS ONCOTHERMIÁS KEZELÉS SZINERGISTA 
HATÁSÁNAK IN VIVO VIZSGÁLATA TÖBB IDŐPONTBAN VETT MINTÁKON 
 
Kővágó Csaba1, Meggyesházi Nóra2, Szász Olivér3 
  
Bevezetés: Az oncothermia (OTM) egy különleges tumorkezelési módszer, amely 
elektromágneses energiát használ a tumor kezelésére miközben a daganat enyhén felmelegszik. A 
klasszikus hyperthermiával ellentétben ez a módszer nem sugárzó hőenergiát használ a daganat 
felmelegítésére, hanem kapacitívan csatolt elektromágneses energiát. Ezzel a módszerrel elérhető 
a kellő szelektivitás, mivel a daganatos szövet az egészséges sejteknél lényegesen több áram 
vezetésére alkalmas metabolitot produkál, így a daganatos szövet szinte önfókuszáló képességgel 
rendelkezik.  
Cél: A korábbi vizsgálatunkban kimutatott szinergista hatás további elemzésére és a hatás 
mechanizmusának jobb megértése céljából új kísérletet terveztünk, melynek során a kezelés után 
több időpontban vettünk mintákat. A kiértékelés során figyelembe vettük a korábbi kísérlet 
eredményeit is. Kísérletünkben az oncothermiás kezelés kiegészítésére használt készítmény 
működésének részleteire igyekeztünk fényt deríteni.  
Módszer: Vizsgálatainkat normál immunstátuszú BALB-C törzsbe tartozó egereken végeztük, 
melyekből 4 csoportot alakítottunk ki, minden csoportból 3 időpontban (12h, 48h, 72h áldoztunk 
fel állatokat (3-4 állat / időpont), a kiértékelésnél a korábbi kísérlet eredményei reprezentálják a 
24h-s időpontot. A csoportok a következők voltak: 

K:   kontrol, 
OTM:   egyszeri alkalommal 30 percig OTM-mel kezelt (jobb comb), 
OTM-Xi:  Xiao-aiping injekcióval 7,5 ml/ttkg adaggal intraperitonealisan 30 

perccel az OTM kezelés előtt, 30 percig OTM-el kezelve egyszer. 
Az állatok combjainak bőre alá C26 egér eredetű kolon-adenokarcinoma sejteket oltottunk, így 
hozva létre a tumort szimmetrikusan mindket femoralis regioban. A kettős tumor lehetővé tette 
egyrészt a saját referencia meglétét, másrészt lehetőséget adott a szisztémás hatások vizsgálatára 
is. Az állatokat az inkubáció után feláldoztuk, a tumorokat kimetszettük és formalinban fixáltuk. 
A minták kórszövettani és immun-hisztokémiai feldolgozásra kerültek.  
Eredmény: A korábbi eredményeket megerősítve a minták megmutatták, hogy a kombinációs 
elhalást váltott ki mind az OTM-kezelt tumor, mind pedig az ellenoldali, nem kezelt tumorban. Az 
elhalás mértéke az idővel arányosan növekszik, mindkét oldalon nagyjából azonos mértékben, de 
az első 12 órában még nem látható sejtelhalás. A minták kiértékelésekor az is kiderült, hogy a 
Xiao-aiping injekciós kezelésnek csak akkor van hatása a tumorra, amennyiben a szer az OTM 
kezelés ideje alatt jelen van a szervezetben. Az OTM kezelés önmagában csak a kezelt oldalon 
váltott ki elhalást, az ellenoldali tumorban az elhalás mértéke nem haladta meg az azonos korú 
tumorokban megfigyelhető elhalást, amit a kontrol csoportban tapasztaltunk. Ez a hatás csak a 
kezelt oldalon mutatott növekedést az idő előrehaladtával. 
Következtetés: A kísérlet igazolta a korábbi vizsgálatunk eredményeit, illetve feltárt néhány 
körülményt, amit figyelembe kellett venni a kísérlet elvégzése közben. Ilyen fontos információ 
például, hogy a készítmény csak akkor fejti ki a kedvező hatását, ha közvetlenül az OTM kezelés 
előtt kerül a szervezetbe, és a hatás egyik alapja valószínűleg a helyi hőhatás és a szer 
kölcsönhatásában keresendő. Annak felderítése érdekében, hogy milyen hatásmechanizmus áll a 
jelenség hátterében, a mintákon többféle immun-hisztokémiai festést végeztünk, melyeknek 
kiértékelése jelen pillanatban történik.  
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A SÓBEVITEL HATÁSA KUTYÁK VIZELETÉNEK ENDOTHELIN 
KONCENTRÁCIÓJÁRA 
 
Kubik Noémi1, Falus Fruzsina Anna, Kulcsár Margit2, Manczur Ferenc1 
 
 Kutatásunk célja, hogy a vizelettel történő endothelin (ET) ürítés mérése segítségével 
az ET szerepét tanulmányozzuk kutyák spontán előforduló heveny és idült vesebetegségei 
során. Az elmúlt évek vizsgálatai során az állatok életkora, a vizelet fehérje és nátrium 
koncentrációja és a vizelet endothelin tartalma között kismértékű lineáris összefüggést 
találtunk. A vesebeteg, illetve proteinuriás állatok vizeletének ET tartalma szignifikánsan 
magasabb volt, mint egészséges vagy nem proteinuriás társaiknak. Az irodalmi adatok és a 
saját eredményeink alapján az is felmerült, hogy összefüggés lehet a sóürítés és a vizelet ET 
koncentrációja között. Mivel a táplálékkal bevitt só mennyisége alapvetően meghatározza a 
vizelettel történő sóürítést, az eredmények értékeléséhez fontos volt eldönteni, hogy vajon az 
etetett kutyatápok sótartalma mennyiben befolyásolhatja a vizelet ET koncentrációját. 
 A kérdés vizsgálatára két kísérletet terveztünk. Az elsőt az Aurigon-Toxicoop 
Kutatóközpont Kft. telephelyén végeztük nyolc egészséges, három és négy év közötti, 
nőstény, beagle fajtájú kutyán. Testtömegük 8,4± 0,82 kg volt. Közülük négy kutya két hétig 
megemelt sótartalmú tápot (fejenként, napi plusz 1,8 gramm sót) kapott. A kutyák így 
összesen körülbelül napi 1,164 gramm nátriumhoz jutottak, ami a táplálékkal bevitt 
szárazanyag 0,655%-át tette ki. Ez az ajánlott napi dózis körülbelül háromszorosa, illetve a 
biztonságos felső dózis fele. A kontrollcsoportot négy társuk alkotta.  
A második kísérletet a Belgyógyászati Tanszék egészséges, 15,1 ±0,73 kg-os beagle fajtájú 
kutyáin végeztük (3 kan, 1 szuka). Velük egy keresztezett kísérletet végeztünk, amely két 
hétig tartott. Az első héten két kutya kapta a magas sótartalmú diétát (0,59%-os sótartalom), 
majd a második héten felcseréltük a két csoportot.  
A kutyáktól a kísérlet kezdetekor és végén, továbbá a keresztezett kísérlet heti váltásakor vér- 
és vizeletmintákat gyűjtöttünk. A vérmintákban meghatároztuk a kreatinin, nátrium és kálium 
koncentrációját, a vizeletből pedig a sűrűséget, a fehérjetartalmat, a kreatinin-, a nátrium-, a 
kálium-, és az endothelin értékeket mértük meg. A vizelet nátrium és endothelin tartalmat a 
vizelet kreatinin koncentrációjára normalizálva is megadtuk, továbbá kiszámítottuk a 
frakcionált nátrium és kálium ürítés mértékét is.  
 Az emelt sótartalmú diéta az első vizsgálatban szignifikánsan csökkentette a vér 
nátrium koncentrációját (dilutiós hyponatraemia), de a többi általunk mért változó között nem 
találtunk szignifikáns eltérést. Ezt a tényt (szignifikáns eltérések hiánya) a második 
vizsgálatunk is megerősítette. 
 Eredményeink alapján a vizelet endothelin koncentrációja nem mutat összefüggést a 
sóürítés mértékével, bár az általunk etetett magas sótartalmú diéta nem tudta arányosan 
növelni az ürülő nátrium mennyiségét sem. Ezek alapján kijelenthető, hogy a vizelettel ürülő 
endothelin mennyisége nem függ az átlagos kutyatápok sótartalmától, így a vizeletbeli 
endothelin koncentráció mérése során nem szükséges ezt a változót figyelembe venni az 
eredmények elbírálása során.  
 
Köszönjük Vonáné Nagy Alice-nak a RIA- mérések elvégzését, továbbá dr. Novák Istvánnak, 
hogy az első kísérlethez biztosította a kísérleti állatokat. A kutatás az NKB-pályázat 
támogatásával valósulhatott meg.  
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BEFOLYÁSOLJA-E A BUTIRÁT AZ INDUKÁLT CITOKRÓM P450 AKTIVITÁST A 
CSIRKE MÁJÁBAN? 
 
Mátis Gábor1, Kulcsárné Petrilla Janka1, Kulcsár Anna1, Hermándy-Berencz Katalin1, Csikó 
György2 és Neogrády Zsuzsanna1 
 
A monogastricus emlősök és madarak esetében takarmány-kiegészítőként alkalmazott butirát 
sokrétű epigenetikus és receptor-mediált hatással bír. Korábbi vizsgálatainkban kimutattuk, 
hogy a szájon át adagolt butirát ennek köszönhetően befolyásolja a máj méregtelenítő 
tevékenységében és a gyógyszer-metabolizmusban kulcsfontosságú mikroszómális citokróm 
P450 (CYP) enzimek génexpresszóját. A transzkripcióra kifejtett hatás azonban nem okozott 
változást a vizsgált izoenzimek aktivitásában. Arra vonatkozóan, hogy a butirát más, CYP-
induktor hatású xenobiotikummal, terápiás célból adott gyógyszerekkel egyidejűleg adva 
befolyásolja-e a CYP enzimek működését, nem áll rendelkezésünkre adat. 

Vizsgálataink során Ross 308 típusú naposcsibékből 3 csoportot alakítottunk ki (n=8/csoport), 
az állatokat 24 napos korukig neveltük. A csirkéket a 20. naptól öt napon keresztül 
intracoelomalisan adott – CYP-induktor modellként szolgáló – phenobarbital (PB) injekció 
(80 mg/ttkg/nap) mellett begyszondán keresztül bejuttatott nátrium-butirát bolussal (0,25 
g/ttkg) kezeltük. Egy további csoport esetében a PB-vel kezelt csirkék begyébe desztillált 
vizet juttattunk, a kontroll állatoknak pedig kizárólag desztillált vizet adagoltunk szájon át. Az 
állatkísérleti fázist követően a vértelenített májból differenciáló centrifugálással izoláltuk a 
mikroszóma frakciót. A csirkében legfontosabb CYP enzimek aktivitásának vizsgálatát 
specifikus enzimkinetikai tesztekkel végeztük: a CYP2B alcsalád aktivitását aminopirin-N-
demetilációs, míg a CYP2H/3A alcsaládok aktivitását anilin-hidroxilációs teszttel követtük 
nyomon. 

Kísérleti eredményeink azt mutatják, hogy a PB enziminduktor hatását a butirát 
szignifikánsan mérsékli mind a két, általunk vizsgált CYP alcsalád (CYP2H, CYP3A) 
esetében. Ennek oka feltételezhetően a közös jelátviteli útvonal, azaz a CYP enzimek 
konstitutív androsztán receptorhoz (CAR-hoz) kötött szabályozási mechanizmusa. A CAR 
egy olyan magreceptor, amely különböző ligandok (például PB) hatására aktiválódva fokozza 
a CYP gének transzkripcióját. Irodalmi adatok szerint a butirát ugyanezen jelátviteli úton 
keresztül befolyásolhatja a CYP enzimek működését, így a két vegyület interakcióba léphet 
egymással. 

Eredményeink alapján tehát megállapítható, hogy a szájon át adagolt butirát más, CYP-
induktor xenobiotikumokkal együtt adva befolyásolhatja a májbeli CYP enzimek aktivitását, 
fiziológiás irányba módosítva a máj mikroszómális méregtelenítő rendszerének működését. 
Ennek mind farmakoterápiás, mind pedig élelmiszer-biztonsági szempontból nagy jelentősége 
van. A butirát gyógyszer-metabolizmusra kifejtett hatásának vizsgálata különféle hatóanyagok 
egyidejű alkalmazása mellett nagy fontossággal bírhat. 
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NSAID-OK VESEKÁROSÍTÓ HATÁSA CSIRKEMODELLEN 
 
Nyitray Réka1, Jakab Csaba2, Csikó György1 
 
Napjainkban a nemszteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) az egyik leggyakrabban 
alkalmazott fájdalom-, és gyulladáscsökkentő szerek az állatorvoslásban. Az NSAID-ok 
toxikus hatását madarakon már többször is vizsgálták, ennek ellenére legtöbbször emlősökre 
vonatkoztatott értékek átszámolásával állítják be a kezeléshez szükséges adagot.  
 
Kísérletünk célja az volt, hogy megállapítsuk, az NSAID-ok helytelen használata milyen 
károkat okozhat madarakban, hiszen ez haszonállatoknál gazdasági károkhoz vezethet.  
 
Jelen kísérletben két szer az acetilszalicilsav és a paracetamol vese-, és májkárosító hatásait 
vizsgáltuk 4 hetes brojlercsirkéken. Az előbbi gyógyszernek van brojlerekre törzskönyvezett 
változata is. A kísérletek során a madarakat (összesen 18 állat) két csoportra osztottuk: egy 
részlegesen szomjaztatott, és egy vizet ad libitum fogyasztó csoportra. Mindkét csoport 
kontrollállatokat, valamint gyógyszeresen kezelt állatokat tartalmazott. Az acetilszalicilsav és 
a paracetamol 50 mg/ttkg adagjait minden csoport esetében három napon keresztül 
alkalmaztuk. A vizsgálat befejeztével a madarakat elaltattuk, majd vérvizsgálat, boncolás, és 
kórszövettani mintavétel történt. Kórbonctani makroszkópos vizsgálat során az állatokat 
felboncoltuk, és vizsgáltuk a májat, valamint a veséket. A vérvizsgálat során „Diagon” nevű 
készlettel mértük a vér hematokrit értékét, összes fehérje, albumin, foszfát-, és 
húgysavszintjét. A kórszövettani vizsgálat során a hematoxilin-eozinnal festett metszetekről 
400-szoros nagyításban fényképet készítettünk, és necrotikus indexet számoltunk, amiből a 
sejtkárosodás mértékére következtettünk a vesékben. 
 
Az eredmények azt mutatták, hogy az acetilszalicilsav és a paracetamol 50 mg/ttkg adagja 
három napon keresztül alkalmazva nem okozott sem hematológiai sem makroszkópos 
elváltozást egyik állatban sem. A kórszövettani vizsgálatok szerint azonban mindkét szer 
egyértelműen toxikus volt, mivel a mintákban minden esetben necrotikus sejteket lehetett 
kimutatni, bár a necroticus sejtek száma az alkalmazott szerek és az egyes csoportok esetében 
eltérő mértékű volt. A necrotikus indexek összehasonlításakor az a következtetés vonható le, 
hogy a szomjaztatás hatása eltérő mértékű volt a paracetamol és az acetil-szalicilsav esetében, 
mert előbbinél csökkentette, utóbbinál növelte a toxicitást. Ennek okát nem ismerjük 
pontosan, valószínűleg az eltérő farmakológiai tulajdonságokkal (látszólagos megoszlási 
térfogat, plazmafehérje kötődés) magyarázható. 
 
Modellkísérletünk megmutatta, hogy a házityúk valóban alkalmazható NSAID toxicitásra 
irányuló kísérletekben. A jövőben érdemes lenne az NSAID-ok hatását még részletesebben 
vizsgálni. Ezen kívül vizsgálatainkat szeretnénk más madárfajokra is kiterjeszteni, például 
papagájra vagy galambra. 
 

A vizsgálat kutatókari támogatás keretében készült. 
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PROBIOTIKUMOK HATÁSA LPS KIVÁLTOTTA GYULLADÁS MELLETT IN VITRO 
BÉLHÁM-MÁJSEJT KO-KULTÚRA MODELLEN 
 
Palócz Orsolya1, Farkas Orsolya1, Csikó György1, Pásztiné Gere Erzsébet1, Mátis Gábor2, 
Kulcsár Anna2, Petrilla Janka2, Neogrády Zsuzsanna2, Gálfi Péter1 

 
Bevezetés: Korábbi kutatásaink során kidolgoztunk egy IPEC-J2 bélhámsejt-tenyészetből és 
primer májsejt-tenyészetből álló ko-kultúra modellt. A kialakított modellrendszerben a 
bélhámsejtek, mikrobiális lipopoliszacharid (LPS) hatására bekövetkező, citokin-termelését 
tanulmányoztuk. Ezen kívül vizsgáltuk, hogy a termelődő gyulladásos mediátorok hogyan 
hatnak a májsejtek CYP enzimjeinek génexpressziójára. 
 
Cél: Vizsgálataink során célul tűztük ki probiotikus hatású anyagok, a Lactobacillus 
plantarum 2142 (Lp2142) és nátrium-n-butirát kezelés hatásának vizsgálatát a felállított ko-
kultúra modellen, LPS által kiváltott gyulladás mellett.  
 
Módszer: Az IPEC-J2 sejteket poliészter membrán inzerteken tenyésztettük a sejtréteg 
maximális polaritásának elérésig, majd a konfluens primer májsejt-tenyészetekre helyeztük az 
IPEC-J2 sejteket tartalmazó inzerteket. A kezelőoldatokat (LPS, Lp2142 sejt-mentes szűrlet, 
nátrium-n-butirát) az apikális kompartmentbe mértük. A kezelések hatását az IPEC-J2 
sejtréteg integritására TEER (transzepiteliális elektromos ellenállás) méréssel, valamint a 
FITC-dextran 4 (FD4) paracelluláris transzportjának fluorimetriás meghatározásával követtük 
nyomon. A bazolaterális kompartmentbe kiválasztott gyulladásos mediátor, az IL-8 szintjét 
ELISA módszerrel határoztuk meg. 
 
Eredmény: Az LPS kiváltotta IL-8 termelés szignifikánsan csökkent mind a butirát, mind a 
Lp2142 kezelés hatására. Az LPS kezelés csökkentette az IPEC-J2 sejtréteg integritását, a 
megemelkedett FD4 fluoreszcens intenzitás azonban nem változott szignifikánsan az együttes 
kezelések következtében. A kezelések előtt és után mért TEER értékekben nem tapasztatunk 
változást, sem az LPS kezelés, sem a tesztanyagokkal történő együttes kezelés hatására. 
 
Következtetések: A bélhám-májsejt ko-kultúra modell gyors és megbízható lehetőséget nyújt 
a bélrendszeri gyulladás ellen feltételezhetően hasznos anyagok kipróbálására, amelynek nagy 
jelentősége lehet az állatgyógyászatban, gyógyszerfejlesztésben. Eredményeink alapján a 
Lp2142 és a nátrium-n-butirát hatásos anyagoknak tűnnek az LPS kiváltotta gyulladásra adott 
válaszreakció mérséklésében.  
  
Köszönetnyilvánítás: A kutatást a 100701 számú OTKA pályázat anyagi támogatása tette 
lehetővé. 
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Patológiai Tanszék2 

 
EGÉSZSÉGES, LYMPHOCYTÁS GYOMORGYULLADÁSBAN ÉS GYOMOR 
ADENOCARCINOMÁBAN SZENVEDŐ KUTYÁK ENDOSZKÓPOS MÓDSZERREL 
VETT GYOMORBIOPTÁTUMAINAK IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
CLAUDIN-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8, -10 ÉS -18 MARKEREKKEL 
 
Psáder Roland1, Pápa Kinga1, Jakab Csaba2, Sterczer Ágnes1 
 
Bevezetés: Az endoszkóppal nyert gyomorbiopsziák kórszövettani és immunhisztokémiai 
vizsgálata elengedhetetlen a gyomorgyulladások és daganatos elváltozások korai 
felismeréséhez és a hatékony gyógykezelés megválasztásához. 
 
Cél: Az immunhisztokémiai vizsgálataink során arra a kérdésre kerestünk választ, hogy 
milyen az egészséges kutyák gyomornyálkahártyájának claudin expressziója, és ez hogyan 
változik kutyák lymphocytás gyomorgyulladásában és gyomor adenocarcinomájában. 
 
Anyag és módszer: A rutin kórszövettani vizsgálat alapján kutyákból származó 20 necropsiás 
módszerrel vett, egészséges gyomormintán, 12 gasztroszkóppal vett, lymphocytás beszűrődést 
mutató és 10 gasztroszkóppal vett, adenocarcinomás biopsziás mintán claudin-1, -2, -3, -4, -5, 
-7, -8, -10 és -18 expressziós immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk. 

Eredmény: Mind az egészséges, mind az enyhe, a mérsékelt és a súlyos fokú lymphocytás 
gyomorgyulladás esetén is intenzív, homogen, linearis claudin-18 membránpozitivitás 
található a gyomornyálkahártya felszíni hámsejtjeiben, továbbá mind a fundus- és mind a 
pylorusmirigyekben, a proximalis és a distalis mirigyterületeken egyaránt. Az 
adenocarcinomás mintákban a fundus- és pylorusmirigyek területén az epithelialis eredetű 
neoplasticus sejtek claudin-18 negativitást, a dysplasticus sejtek enyhe claudin-18 pozitivitást 
mutattak. A neoplasticus és dysplasticus elváltozások környezetében intenzív, homogen, 
linearis claudin-18 membránpozitivitás található a gyomornyálkahártya felszíni 
hámsejtjeiben, továbbá mind a fundus- és mind a pylorusmirigyekben, a proximalis és a 
distalis mirigyterületeken egyaránt. A claudin-2 ellenanyaggal végzett vizsgálatok során, az 
egészséges, az adenocarcinomás és mindhárom fokozatú lymphocytás gyulladásos 
gyomormintákban, intenzív, homogen, linearis membránpozitivitás figyelhető meg a 
pylorusmirigyekben. A megvizsgált egészséges, gyulladásos és adenocarcinomás 
szövetmintákban a felszíni gyomornyálkahártya-sejtek és a mirigyhámsejtek claudin-1, -3, -4, 
-5, -7, -8, és -10 negativitást mutattak. A kötőszöveti sejtek, a claudin-5 pozitív vér- és 
nyirokér-endothelsejtek, valamint a gyulladásos sejtek, a lymphocyták, a plasmasejtek, a 
macrophagok, a vizsgálatba bevont claudinokra mindhárom vizsgálati csoportban negativitást 
mutattak. 

Következtetés: A kutyák lymphocytás gyomorgyulladásáról megállapítható, hogy annak 
claudin mintázata nem különbözik az egészséges állapotra egyébként jellemző claudin-2, -5 
és -18 expressziótól, azonban a claudin-18 expresszió változása korai markere a gyomor 
adenocarcinoma kialakulásának kutyában. 
 
Köszönetnyilvánítás: Munkánk a Kutató Kari pályázat (KK-UK-2013/12017) támogatásával 
készült.  
 



Lógyógyászati Tanszék és Klinika1                                                Klinikumok és gyógyszertan 
MTA-SzIE Nagyállatklinikai Kutatócsoport2 
PraxisLab Kft3 
 
A LOVAK AGY-GERINVELŐ FOLYADÉKÁNAK MINTAVÉTELE, ELEMZÉSE ÉS 
EGYES PARAMÉTEREKRE VONATKOZÓ SAJÁT REFERENCIATARTOMÁNY 
MEGHATÁROZÁSA 

Sárdi Sára1, Szenci Ottó2, Balogh Nándor3, Kutasi Orsolya1 

Az agy-gerincvelő folyadék (liquor) egy színtelen, tiszta, fiziológiásan nem alvadó, a vízéhez 
hasonló viszkozitású folyadék, mely körülveszi és határolja a központi idegrendszert, szerepe 
van annak védelmében, tápanyaggal való ellátottságában, valamint a koponyaűri 
nyomásingadozások kiegyenlítésében. A liquor egyes paramétereinek laboratóriumi 
kiértékelése hasznos diagnosztikai eszköz a központi idegrendszer megbetegedéseinek 
meghatározásában, vagy a betegség eredetének lokalizációjában. Ahhoz, hogy az egyes 
betegségek okozta, egyes paraméterekre jellemző elváltozásokat vizsgálni tudjuk a liquorban, 
szükséges adott laboratóriumra jellemző referencia tartományok meghatározása. Ez 
mindinkább szükséges, mivel bizonyos paraméterekre vonatkozó referencia adatok nem, vagy 
csak hiányosan szerepelnek a nemzetközi szakirodalomban. 

Szakirodalmi útmutatás alapján, a referencia tartomány meghatározásához 20, egészséges 
lóból gyűjtöttünk agy-gerincevlői folyadék mintát. 12 minta származott atlanto-occipital 
(AO), és 8 darab lumbo-sacral (LS) punkcióból. Az AO mintavétel általános anesztéziában, az 
LS mintavétel álló helyzetben, bódításban történt. A kapott minták fizikális vizsgálatát 
követően, meghatároztuk azok vörösvérsejt-, magvas sejtszám és fehérje tartalmát, biokémiai 
összetevőit (aszpartát-transzamináz, alkalikus-foszfatáz, glükóz, tejsav, kreatin-kináz, laktát-
dehidrogenáz), valamint egyéb, mérhető összetevőit (nátrium, kálium, kalcium, klorid, anorg. 
foszfát, magnézim). A mintából készített kenetet külső laboratóriumba küldtük citológiai 
vizsgálatra. 

A referencia tartomány meghatározása a következő képpen történt. Korábbi szakirodalmi 
referencia tartományokhoz hasonlítottuk a kapott adatokat. Amennyiben a 20 eredményből 18 
beleesett a publikált tartományba, akkor ezt, a már meglévő referencia tartományt elfogadtuk 
saját laboratóriumunk részére. Amennyiben kevesebb, mint 18 mért adat felelt meg a 
leírtaknak, akkor erre az adatra vonatkozóan azt nem elfogadhatónak kell tekinteni és újabb 
20 mintát gyűjteni a jövőben.  

Eredményeink közül a kapott magvas sejtszám, a vörösvérsejtszám, az ultraszenzitív 
összfehérje, a glükóz, az aszpartát transzamináz, a nátrium, a kálcium és a kálium értékek 
beleestek a leírt tartományba, azonban esetünkben jóval magasabb tejsav és laktát 
dehidrogenáz, valamint eltérő kreatinin-kináz értékeket mértünk. 

Vizsgált adataink közül legtöbb esetben sikeresen tudtunk referencia tartományt 
meghatározni. A maradék paraméterekre további 20 egészséges minta gyűjtésére van szükség 
ahhoz, hogy megtudjuk, ezek az értékek a mintagyűjtés folyamán emelkedtek meg a 
liquorban, vagy esetleg egy teljesen új, magasabb értékeket tartalmazó referencia táblára van 
esetükben szükség. A liquorban a CK és LDH izoenzimek külön mérése, illetve ezen enzimek 
és a laktát párhuzamos vizsgálata a vérben szintén segítene az eredményeink további 
értékelésében. 

Köszönet a vizsgálatok elvégzésének lehetőségéért Némedi Istvánnak, Sári Viktornak, a 
Haszonállat Tanszék és Klinika laboratóriumának. A vizsgálatok elvégzését az NKB 
2013/15918 számú pályázata tette lehetővé.  



SZIE-ÁOTK, Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika    Klinikumok 
 
A KORAI VEMHESSÉGVIZSGÁLATOK ÉS AZ EMBRIONALIS / MAGZATI 
VESZTESÉGEK ÉRTÉKELÉSE EGY BORJÚVAL VEMHES ÉS IKERVEMHES 
SZARVASMARHÁK ESETÉBEN 
 
Szelényi Zoltán, Győri Dorottya, Bajcsy Á. Csaba, Szenci Ottó 
 
Vizsgálatunkat három magyarországi tejtermelő szarvasmarhatartó gazdaságban végeztük 
1253 állat bevonásával. Vizsgálatunkban az ultrahanggal végzett pozitív korai 
vemhességvizsgálatok eredményeit értékeltük. 
  
Az ikervemhesség előfordulási aránya a korai vemhességvizsgálat idején 8,38% volt. Az egy 
borjúval vemhes teheneknél az embriók közel 58,4%-a a jobb méhszarvban helyeződött, 
41,6%-a pedig a bal méhszarvban Ikervemheseknél 54,3% unilateralis helyeződésű volt, 
45,7% bilateralis. A sárgatestek számát tekintve az egy borjúval vemhes állatoknál 83,2%-ban 
egy sárgatest volt a petefészken (16,8%-ban kettő), az ikervemhes teheneknél 94,3%-ban két 
sárgatest volt a petefészkeken (5,7%-ban egy).    
 
Az ellenőrző vemhességvizsgálat idejére a veszteség mértéke 4,63% volt (az egy borjúval 
vemhes teheneknél 4,62%, az ikervemheseknél 4,76%, p>0.05). 1201 magzat született meg 
végül, a halvaszületés előfordulása az összes ellésnél 5,67% volt (68 borjú). A 82 ikerellés 
során 164 borjú született. Ezek közül némely esetben az egyik borjú halvaszületett (7,32%), 
87,8%-nál az ikerborjak mindkét tagja élve jött világra, valamint a 164 borjú közül 4,88%-nál 
mindkét borjú halvaszületett. Az egy borjúval vemhes tehenek esetében a borjak 5,21%-a 
született halva. 
 
A korai ultrahangos vemhességvizsgálat pontosságának kiszámítása során a 29.-35. és 36.-42. 
vemhességi napok közötti vizsgálatok eredményeit külön számítottuk. A 29.-35. nap között a 
vemhességvizsgálat megbízhatósága ikervemhességek esetében jó eredményeket adott (Se: 
95,3%, Sp: 97,3%, +PV: 95%, -PV: 97,5%). Hasonló jó eredményeket adott a vemhesség 36. 
és 42. napja között elvégzett ultrahangvizsgálat megbízhatósága is (Se: 90%, Sp: 96,2%, +PV: 
58,1%, -PV: 99,4%). 
 
Összességében elmondható, hogy az ikervemhesség vizsgálata az embrionális időszakban 
alkalmazott diagnosztikai módszerünkkel egyrészt megbízható diagnózist ad, bár érdemesebb 
a vizsgálatunkat a 36. és 42. vemhességi nap közé tenni. Az általunk talált gyakoriság is 
felhívja a figyelmet a szakirodalmi adatokkal összhangban lévő magas előfordulásra. 
Javaslatot tudunk tenni mindemellett egy olyan diagnosztikai sémára is, amely az 
ikervemhességek nyomon követését különválasztja az egy magzattal vemhes állatoktól. Korai 
időszakban diagnosztizált ikervemhesség esetén többszöri, ultrahang segítségével végzett 
vizsgálattal kell az esetleges embrionális/magzati veszteségeket feltárni a minél probléma 
mentesebb ellésre való felkészülés jegyében. 
 
 
  



SZIE ÁOTK Sebészet     Klinikumok és gyógyszertan  

 

KÜLÖNBÖZŐ GYÁRTMÁNYÚ SCHIRMER KÖNNYTESZTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Szentgáli Zsolt 

 

Bevezetés: A Schirmer könnyteszt egy egyszerű és gyakori vizsgálati módszer az állatorvosi 
szemészetben, ami a könnytermelés szemikvantitatív „gold standardja”. Minden olyan esetben 
alkalmazandó, amikor gyanú van KCS fennállására.  
 
Cél: Az évek során elvégzett több száz STT alapján felmerült a kérdés, hogy a különböző 
gyártmányú, „márkájú” tesztcsíkok egyformán mérnek-e. Ezért a vizsgálataink célja a 
különböző gyártmányú és Magyarországon beszerezhető könnytesztek könny-abszorbeáló 
képességének az összehasonlítása volt kutyában. 
 
Módszer: Három különböző gyártótól származó Schirmer-féle könnyteszt papír (Eickemeyer, 
Schering, Haag-Streit) folyadék abszorbeáló képességét in vitro és in vivo körülmények 
között vizsgáltuk és összehasonlítottuk. In vitro vizsgálatkor a tesztcsík papírokat 1 percre 
két, egyenként 2 g-os, 2 x 2,5 cm-es vatta darab közé helyeztük, melyeket külön-külön 3 ml 
desztillált vízzel nedvesítettünk. A méréseket 10-szer ismételtük meg mind a három 
tesztcsíkkal. Az in vivo vizsgálatok során két csoportot alakítottunk ki. Az egészséges 
csoportba 50 normál könnytermelésű kutya került, a beteg csoportba pedig 40 klinikailag 
KCS-ben szenvedő kutya tartozott. Minden állat átesett egy teljes szemészeti kivizsgáláson, 
majd elvégeztük a Schirmer-féle könnytesztet mind a háromféle tesztcsíkkal, minden állat 
mindkét szemén. A kapott adatokból ROC ill. parciális ROC függvények alapján határoztuk 
meg a különböző gyártmányú tesztek specificitást és szenzitivitását. 
 
Eredmények: A legmagasabb SP értékkel a Schering (0,97; SE 0,88) a legalacsonyabbal a 
Haag-Streit (0,92; SE 0,77) tesztcsík rendelkezett. A Schering és az Eickemeyer csíkok a 
legmagasabb SE és SP értékeket 12,5 mm/perces határértéknél, a Haag-Streit pedig 10,5 
mm/perc határértéknél mutatta. 
 
Következtetés: Megállapítottuk, hogy a klinikai munka szempontjából releváns különbség 
mutatkozik a három tesztcsík között. A minden napi gyakorlatban az Eickemeyer-féle 
tesztcsíkkal megbízhatóan diagnosztizálható KCS. A legpontosabb, ill. a KCS diagnózisának 
megállapítása szempontjából a legmegbízhatóbb tesztcsík a Schering, noha ez a legdrágább. 
Egy egyedben a különböző időpontokban elvégzett Schirmer-féle könnytesztek eredményeit 
csak akkor lehet releváns módon összehasonlítani, ha minden mérés ugyanazon gyártótól 
származó tesztcsíkkal történik.  
 
  



SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani Tanszék1          Klinikumok és gyógyszertan 
Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet2 
 
AZ ENDOKRIN SZERVEK MAGZATI FEJLŐDÉSE TÁRSÁLLATOKBAN   
 
Thuróczy Julianna1, Müller Linda1, Kollár Eszter1 és Balogh Lajos2     
 
Bevezetés: Az endokrin szervek fejlődése a magzati élet korai szakaszában megkezdődik. A 
folyamat nem független az anyai anyagforgalomtól, de kölcsönhatásaik részleteikben nem 
ismertek. 
Cél: A magzati szervek fejlődésének nyomon követése immunhisztokémiai és ELISA 
módszerekkel a különböző magzati folyadékterekben és szövetekben. 
Módszer: Hatvankét, nem-kívánt vemhesség miatt ivartalanításra került szukából történt a 
mintavétel. A betegek csoportosítása a vemhesség kora alapján történt. Az altatás megkezdése 
előtt minden szukából vérmintát gyűjtöttünk és a vércukor koncentrációt megmértük. Az allantois 
és amnion folyadékot elkülönítve, magzatonként, valamint minden magzatból vérmintát 
gyűjtöttünk. A magzati folyadékok és vér glükóz koncentrációját szintén a mintavételkor 
megmértük, majd a szérum mintákat az ELISA mérésig mélyhűtve, -20 C fokon tároltuk. 
A szérum és magzati folyadék mintákból progeszteron (P4), 17β-ösztradiol (E2), tiroxin (T4), 
kortizol és inzulin meghatározás történt. A méhfalból a placenta tapadás helyén 1x1 cm-es mintát 
4%-os pufferolt formaldehid oldatban fixáltunk, majd PBS oldatban többször kimosva 76%-os 
alkohol oldatban hűtve tároltuk. A 4 µm vastag metszeteket EnVision módszerrel 11β-
hydroxisteroid dehydrogenase (11βHSD, Cambridge, UK) immunhisztokémiai reagenssel 
vizsgáltuk. A T4, kortizol és E2 meghatározás ELISA módszerrel (DRG International Inc., New 
Jersey, USA) történt. Az inzulin meghatározás canine Insulin assay (Merkodia Inc, Uppsala, 
Sweden, a P4 mérés Quanticheck (SzIU, Faculty of Veterinary Science, Budapest) kittel történt. A 
statisztikai értékeléshez az SPSS 13.0. programot használtuk 
Eredmény: A magzati szérum, allantois és amnion P4 koncentrációja alacsonyabb volt az anyai 
szérumban mért koncentrációknál a vemhesség teljes időszakában. A legmagasabb értéket a 
vemhesség 7. hetében mértük (7.48±0.79 ng/ml), amely statisztikailag eltért az 5. és 8. héten mért 
értékektől (p<0,05). A 9. héten az allantois és amnion T4 koncentrációja jelentősen meghaladta a 
magzati szérum koncentrációt. Bár a magzati folyadékok és szérum T4 koncentráció nem érte el a 
kifejlett egyedek élettani szintjét, a vemhesség második felében folyamatosan emelkedett. A 
magzati szérum glükóz koncentráció a vemhesség 8. hetében kiemelkedően magas volt 
(10.43±3.39 mmol/l), ennek ellenére az anyák vércukor koncentrációja az élettani határértékek 
között volt. Ez utóbbi értékkel megegyezett az allantois és az amnion folyadék glükóz 
koncentrációja. Az allantois és amnion folyadék kortizol koncentrációja a vemhesség teljes idején 
megegyezett az anyai szérum koncentrációval, míg a magzati szérum koncentráció jelentősen 
meghaladta azt. A chorion cytotrophoblast sejtek 11βHSD fokozódó pozitivitást mutattak a 
vemhesség korának növekedésével, míg a syncytiotrophoblast sejtek nem mutattak pozitivitást 
egyetlen időszakban sem. 
Következtetés: A placenta jelentős barrier szerepet játszik az anyai és magzati keringés között, 
emellett enzimatikus és anyagforgalmi szerepe sem elhanyagolható, mellyel a magzat speciális 
igényeinek kielégítését szolgálja. A magzati szérum T4 koncentráció emelkedése a vemhesség 9. 
hetére segíti elő a felkészülést a megszületésre majd az önálló anyagcsere beindulására. A magzati 
és anyai T4 koncentrációk különbsége a placenta impermeabilitását jelzi. Az anyai, magzati 
szérum és magzati folyadék kortizol koncentrációk különbsége a placenta 11βHSD aktivitását 
jelzi. A kisméretű glükóz molekula átjuthat az endotheliochoriális placentán, azonban a 
koncentrációbeli különbségek a magzat független glükoneogenezisét jelzi. A humán 
eredményekkel megegyezően a magzati saját inzulintermelés szintén igazolható. 
Köszönetnyilvánítás: Kutatásunkat az EVSSAR Research Grant, az NKB 2013 és a 
TÁMOP4.2.2/B-10/1-2010-011 támogatta. 



SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék1                                Klinikumok és  
Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai Központ, Á.H.O.K. Kft.2                                    gyógyszertan         
 
HOGYAN CSÖKKENTSÜK A DOXORUBICIN MELLÉKHATÁSAIT : 
 DÓZISCSÖKKENTÉSSEL VAGY ELŐKEZELÉSSEL? 
 
Vasas Orsolya1, László Zsófia2, Dékay Valéria2, Vajdovich Péter1, 
 
Bevezetés: A doxorubicin számos daganatos megbetegedéssel szemben hatásos szer, azonban, 
mint minden kemoterápiás szernek, a doxorubicinnak is lehetnek mellékhatásai. Ezek a kezelt 
betegnek akár a halálát is okozhatják. Akut mellékhatásai a hiperszenzitivitás, arhytmia, 
colitis és allergiás reakciók a bőrben, tüdőben- macskákban, és a gasztrointesztinális 
traktusban- kutyák esetében. Krónikus mellékhatásai kutyák esetén cardiomyopathia, 
macskáknál pedig a nephrotoxicitás. A terápiás dózis a 0.46-3.33 mg/kg tartományba esik, 
még a szokásos dózis kutyáknál a 30 mg/testfelület m2.  
 
Cél: A kutatás célja, hogy megállapítsuk a dózis 25-40% csökkentése vagy az állat általános 
állapotának előzetes feljavítása vezet a páciens hosszabb élettartamához.  
 
Módszer: A kutatás során összesen 244 állatot, kutyát és macskát vizsgáltunk melyek 
különböző daganatos elváltozásokban szenvedtek: lymphoma/leukémia, sarcoma, carcinoma. 
Lymphomában/leukémiában szenvedők közül 147 állatot, sarcoma esetén 43 még carcinoma 
esetén 14 állatot vizsgáltunk. Dóziscsökkentést a betegek 31.96%-ában alkalmaztunk, a többi 
beteg a teljes dózist kapta. Előkezelést a betegek 39.34%-ában alkalmaztunk, a többi páciens 
pedig a doxorubicint kapta legelőször. 
 
Eredmények: Azok a betegek, amelyek általános állapotát előzőleg feljavítottuk pl. 
glükokortikoidokkal, antibiotikumokkal, folyadék terápiával, átlagosan 268.33 napig éltek 
tovább szemben azokkal, akik rögtön megkapták a doxorubicint.A lymphomában / 
leukémiában szenvedő kutyák esetén azok a betegek éltek legtovább melyek az úgynevezett 
”a” alstádiumban, vagyis kevésbé előrehaladott állapotban voltak és előkezelést is kaptak, míg 
a legrövidebb időn belül azok hullottak el, amelyek súlyosabb állapotban voltak, a ”b” 
alstádiumba tartoztak és előkezelést sem kaptak. A lineáris regressziós analízis 
alkalmazásával ezeknél a pácienseknél azt az eredményt kaptuk, hogy a dózis csökkentés 
esetében nincs jelentős korreláció, ellenben az előkezeléssel, ahol jelentős összefüggést 
tapasztalhattunk. Kisebb esetszámmal, de hasonló eredményekre jutottunk carcinoma illetve 
sarcoma vizsgálata esetén is. 
 
Következtetés: Az élettartam meghosszabbodásában nem mutat jelentős változást a szer 
dózisának csökkentése egyik kezelt csoportban sem. Habár a dózis csökkentése néha 
szükséges, elsősorban a mellékhatások megjelenése miatt, mégis kijelenthető, hogy a 
doxorubicin hatásos és javasolható szer a jó általános állapotú betegek esetén, ellenben nem 
javasolt első szerként való alkalmazása főleg kritikus állapot esetén. 
 
Köszönetünket fejezzük ki Harnos Andreának, aki a statisztikai vizsgálatokat elvégezte.   
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A MAGZATI SZÍVFREKVENCIA ÉS VARIABILITÁS VIZSGÁLATA MAGYAR 
LIPICAI LOVAKBAN FETO-MATERNÁLIS EKG SEGÍTSÉGÉVEL 
 
Baska-Vincze Boglárka1, Baska Ferenc2 és Szenci Ottó3 
 
A magzati szívfrekvencia fontos mérőszáma a magzat egészségi állapotának emberben és 
háziállatainkban egyaránt. A magzat szívfrekvencia tartósan csökken, ha vemhességi 
rendellenesség miatt a placenta oxigén-ellátó képessége romlik. A magzatban, kezdetben 
kompenzációs tachycardia, majd végül bradycardia alakul ki. A magzati szívfrekvencia 
változásainak nyomon követésével lehetővé válik a rendellenességek kimutatása. Lovakban a 
magzat transzkután elektrokardiográfiás vizsgálata szakirodalmi adatok alapján a vemhesség 
173. napjától lehetséges, ekkortól a magzat életképessége és egészségi állapota is vizsgálható 
ezzel a módszerrel. 
 
Vizsgálataink célja az volt, hogy a telemetriás elektrokardiográf segítségével a magyar 
lófajtákra jellemző diagnosztikai értékű anyai és magzati szívfrekvencia és szívfrekvencia-
variabilitását hazánkban elsőként vizsgáljuk, és kidolgozzunk egy olyan vizsgálati protokollt, 
amely lehetővé teszi klinikai és ménesi körülmények között is a lómagzat szívfrekvencia 
vizsgálatát. 
 
Vemhes anyakancákon telemetriás EKG-vizsgálatokat végeztünk 2013 novemberétől egy 
Észak-magyarországi lipicai ménesben. A bódítatlan állatok a vemhesség 121-250. napja 
között voltak, a vizsgálatokat a ménes termékenyítő-állomásán végeztük, az állatok által 
ismert környezetben. A mérésekhez a Televet 100® EKG-készüléket (Engel Engeneering 
Services GmbH, Heusenstamm, Németország) használtuk, amely lehetővé teszi a 
fetomaternális EKG felvételét és dokumentálását. 
 
A fenti időszakban összesen 15 vemhes kancán végeztünk többszöri EKG-vizsgálatokat 1-1 
hónapos időközökkel. Meghatároztuk a vizsgált csikómagzatok és az anyakancák nyugalmi 
szívfrekvenciáját és azok variabilitását. A még folyamatban lévő kutatás eddigi eredményei 
alapján úgy gondoljuk, hogy a telemetriás EKG-vizsgálat jól alkalmazható ménesi vagy akár 
terepi körülmények között is vemhes kancák és azok magzatainak szívfrekvencia és –
variabilitás vizsgálatára. A kapott eredmények diagnosztikai értékét az adja, hogy 
segítségükkel meghatározható az erre a lófajtára jellemző alap szívfrekvencia a vemhesség 
adott szakaszára, így a magzat jóllétéről gyors információhoz juthatunk. 
 
Köszönetnyilvánítás: Vizsgálatainkat a KK-UK finanszírozása tette lehetővé. 
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A CSIKÓMAGZAT EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA KLINIKAI ÉS 
MÉNESI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
 
Baska-Vincze Boglárka1 és Szenci Ottó2 
 

A vemhesség során a magzat egészségi állapotának vizsgálata és ismerete, valamint a 
rendellenességek időben való felismerése az első lépés a perinatális morbiditás és mortalitás 
csökkentése felé. A humán szülészetben a hasi ultrahangvizsgálatot évtizedek óta nagy 
hatékonysággal használják a magzatok egészségi állapotának ellenőrzésére. Nemzetközi 
vizsgálatok is igazolják, hogy e módszer vemhes kancák esetében is jól alkalmazható.  

Vizsgálataink során olyan módszert kerestünk, amely nem invazív, ménesi és klinikai 
körülmények között is kivitelezhető és mégis értékes információval szolgál a lómagzat 
egészségi állapotáról. Célunk volt továbbá, hogy kidolgozzunk egy protokollt a vemhes 
kancák hasi ultrahangvizsgálatához. 

Egy Észak-magyarországi ménesben összesen 16 vemhes kanca utolsó 2 hónapjában 
végeztünk hasi ultrahangvizsgálatot. A vizsgálat alatt a kancák bódítás nélkül, kalodában 
álltak, és egy fő az állat mellett volt segítségünkre. A vizsgálatokat makrokonvex 3,5 MHz-es 
vizsgálófejjel (Mindray M5 Vet®, Mindray Medical International Ltd, Kína) hordozható 
ultrahangkészülék segítségével végeztük, amelyeket mentés után kielemeztünk. Összesen 6 
paramétert (magzati szívfrekvencia, magzati aktivitás, magzati mellkasi aortaátmérő, magzati 
folyadékok maximális mélysége, uteroplacentális egység vastagsága, uteroplacentális egység 
kapcsolata és folytonossága) mértünk, amelyek a szakirodalomban a magzat egészségi 
állapotáról leginkább informatívnak bizonyultak. 

A hasi ultrahangvizsgálatok során, mivel klinikailag egészséges vemhes kancákat 
vizsgáltunk, ki tudtuk számolni a magzatok ún. biofizikai profilját, amely a fenti 6 paraméter 
méréséből és pontozásából állt. A magzatok biofizikai profiljának átlagos értéke 10,5 volt a 
maximális 12-ből, és az ellések lefolyása minden esetben problémamentes volt. 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy mivel a hasi ultrahangvizsgálat a vemhes 
kancák esetében még istállói körülmények között is elvégezhető, és a magzat egészségi 
állapotáról sok hasznos információt kaphatunk, ezért javasoljuk a klinikusok és a praxisban 
dolgozó állatorvosoknak is a vemhes kancákon történő elvégzését. E vizsgálati módszer 
segítségével teljesebb képet kaphatunk a magzat méhen belüli fejlődéséről, a szabályos és a 
rendellenes anyai és magzati struktúrákról. Ha egészséges vemhességről megbízható 
adatokkal rendelkezünk, akkor azokat a jövőben felhasználhatjuk a rendellenességek 
kiszűrésére mind a diagnosztikai munkánkban, mind a vemhes kancák sürgősségi 
betegellátásában. 
 
Köszönetnyilvánítás: 
Köszönetünket fejezzük ki Dallos Andor igazgatónak és Mikó Tamásnak, hogy a lovakat 
rendelkezésünkre bocsátották és a vizsgálatokat lehetővé tették számunkra. 
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LOVAK PARANASALIS SINUSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIÁJA 

Wirth Kata1,3, Tóth Péter2, Szenci Ottó1 

Lovaknak 7 pár paranasalis sinusa van. Ezek a nyálkahártyával bélelt levegővel telt üregek 
két funkcionális egységet alkotnak, amelyek az apertura nasomaxillarison keresztül nyílnak a 
középső orrjáratba. Az orrmelléküregek közelében halad a canalis infraorbitalis, a 
könnycsatorna, valamint a II., III., IV., V., VI. agyideg pár és nagy erek (a. ethmoidalis, a. 
sphenopalatina, a. infraorbitalis) 

 

Sinusitisnek nevezzük az orrmelléküregek gyulladását, amely lehet elsődleges vagy 
másodlagos megbetegedés. Az elsődleges megbetegedések gyakran bakteriális, ritkán gombás 
eredetűek. A másodlagos megbetegedések hátterében leggyakrabban fogászati probléma áll, 
de daganat, ciszta, trauma, és ethmoidalis hematóma estén is a kórokozók könnyebben 
megtelepedhetnek, és gyulladást okozhatnak. Az elváltozás főbb tünetei az egyoldali 
orrfolyás, orrvérzés, arcorri duzzanat. Ritka esetekben az orrmelléküregek gyulladása a 
központi idegrendszer megbetegedéséhez is vezethet. A fertőzés eljuthat az agyidegek 
mentén, közvetlenül sérülés vagy műtéti beavatkozás során, hematogén úton és áterjedhet a 
környező szövetekből. A súlyos elváltozások megelőzhetőek a megfelelő korai 
diagnosztikával. A leggyakrabban használt kiegészítő diagnosztikai eszközök a sinusitis 
setében röntgen, légúti endoszkópia, sinuscopia, computer tomográfia (CT). 

Kutatásunk célja, a sinus sphenopalatinus radiológiai identifikációja, amely sinus az 
agyalaphoz való közelségével kulcsszerepet játszhat a központi idegrendszeri elváltozások 
kialakulásában. Ezt követően a kapott eredményeinket CT vizsgálattal hasonlítjuk össze. 

A kísérletet a felsőlégúti megbetegedéstől eltérő okból, a klinikán elaltatott 6-18 év közötti 
melegvérű lovak koponyáján végezzük. A kadaver lófejekről natív röntgen képeket készítünk, 
majd a sinus sphenopalatinus-t radiológiai kontrasztanyaggal feltöltjük, és a felvételeket 
megismételjük. Az új radiológiai beállítások a Lóklinika paciens anyagán kipróbálásra 
kerülnek. 

Eddigi eredményeink alapján a sinus sphenoplatainus identifikálható natív és kontrasztos 
röntgenfelvételen egyaránt. Léteznek olyan radiológiai beállítások, amelyek segítségével jobb 
képet kaphatunk az adott területről, de ezek élő állaton még nem kerültek kipróbálásra. 

 


